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 נוהל מתן הודעה מראש לפני התפטרות
 

 רקע .א
 

)להלן: החוק( לקבוע  2591 -לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב 6נוהל זה נקבע מכוח הסמכות לפי סעיף 

 תנאים לתוקף האשרות ורישיונות הישיבה  של עובדים זרים, והוא חל לגבי עובדים זרים בענף הסיעוד. 

 

המיוחד של העבודה בענף הסיעוד, במטרה למנוע פגיעה תנאי הנוהל נקבעו תוך התחשבות באופי 

במטופלים הנכים והקשישים כתוצאה מהתפטרות פתאומית של המטפל הזר בנסיבות בהן הוא נשאר חסר 

ישע ללא טיפול נדרש,  וניצול לרעה של האשרה ורישיון הישיבה , והכל תוך התחשבות בעקרונות המוצאים 

 - 203/455קו לעובד ובהחלטה בבג"ץ   - 9/1451/תוו בפסיקה בבג"ץ ( לחוק, ושהו1א)ג3ביטוי בסעיף 

 יהודה דורון.  

 

 מטרת הנוהל .ב
 

לקבוע כי תוקף האשרה ורישיון הישיבה שניתנו לעובד זר בענף הסיעוד יותנו בכך, שהעובד ייתן למעסיקו 

ינו נותן הודעה מראש הודעה מראש לפני התפטרות כפי שיפורט בנוהל להלן, וכי עובד זר בענף הסיעוד שא

 -יובהרכאמור, יהא צפוי להליך בו ישקלו לבטל את האשרה ורישיון הישיבה שבידיו, והרחקה מישראל. 

מתייחס למישור היחסים שבין העובד למעביד בתחום יחסי העבודה ובמיוחד אין  נוהל זה אינו

פיטורים ולהתפטרות, בהוראות נוהל זה כדי לגרוע ו/או להוסיף מהוראות חוק הודעה מוקדמת ל

. עם זאת יובהר כי ההודעה מראש לפי נוהל זה 1551-, ומחוק חופשה שנתית, תשי"א1001-תשס"א

 להיחשב גם כהודעה מוקדמת לפי חוק הודעה מוקדמת. עשויה

עוד יובהר כי אין בנוהל זה לגרוע מסמכויות כלליות של רשות האוכלוסין וההגירה )להלן: הרשות( לבטל, 

לסייג אשרה ורישיונות ישיבה, בין היתר, במקרה בו הוכח כי עובד זר נטש מטופל בנסיבות לסרב או 

 מחמירות.  

 

כמו כן אין בנוהל זה לגרוע מהסמכות לפי חוק ונהלי הרשות בעניין משמורת ו4או הרחקה של עובד זר  ו4או 

 לעניין הסמכות לדרוש הפקדת ערבויות.

 

י למנוע מרשויות אכיפת החוק מלפעול על פי כל דין לרבות על פי חוק בנוסף, יובהר כי אין בנוהל זה כד

 . 2511-העונשין, התשל"ז
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 תנאים ודרישות   .ג
 

 משך ההודעה מראש .1

עובד זר שניתנה לו אשרה ורישיון ישיבה לעבודה בענף הסיעוד, המבקש להתפטר  מעבודתו אצל  

מראש בכתב  קודם ההתפטרות, )להלן: הודעה (, הודעה 3מטופל סיעודי, ייתן, בכפוף להוראות סעיף ג)

 מראש( כמפורט להלן: 

 

החל מהיום השביעי לאחר תחילת העבודה אצל המטופל, ועד לתום שלושת    .א

הודעה של   -)תקופת הניסיון(   -החודשים הראשונים לעבודתו אצל המטופל 

 שבוע ימים לפחות; 

ו מטופל ועד תום החודש במהלך התקופה החל בחודש הרביעי לעבודתו אצל אות   .ב

 ימים לפחות;    /2של  -השישי לעבודתו אצל המטופל 

במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו אצל אותו מטופל ועד תום שנת    .ג

 ימים לפחות;    12של  -עבודתו הראשונה 

 של חודש ימים לפחות. -החל לאחר שנת עבודתו הראשונה    .ד

 אופן מתן ההודעה מראש  .1

ותכלול את יום מתן ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של    בכתבמראש תינתן ההודעה  .א.1

 ההתפטרות.

 

על העובד למסור את ההודעה מראש  הן ללשכה הפרטית אצלה הוא רשום, והן למטופל הסיעודי,  .ב.1

ואם המטופל הסיעודי אינו יכול לטפל בענייניו כמעסיק, מחמת ליקוי גופני או שכלי, על העובד 

 הודעה מראש  למי שמשמש בפועל כמעסיקו4נציג מטעם המטופל. למסור את ה

 

בנוסף לחובה דלעיל, עובד זר רשאי למסור העתק הודעה מראש גם למינהל שירות מעסיקים  .ג.1

 ועובדים זרים ברשות ההגירה )להלן: מינהל שירות( באמצעות דוא"ל : 

siud@piba.gov.il-hodaa  :6465641-01ו4או באמצעות פקס.  

 
העובד אינו מחויב לעשות שימוש   כנספח א.למתן הודעה מראש, בשפות שונות,  מצורף  טופס .ד.1

 בטופס זה והוא ניתן לצורך דוגמא בלבד.
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 נסיבות מיוחדות .3

עובד זר לא חייב במתן הודעה מראש אם התקיימו נסיבות מיוחדות  שעקב קיומן אין לדרוש ממנו כי 

 זה. יעבוד בתקופת ההודעה מראש הקבועה בנוהל

 

 הליך הטיפול בהודעה מראש .ד

 הליך הטיפול של הלשכה הפרטית בהודעה מראש  1. ד

 לשכה פרטית שקיבלה הודעה מראש:  .א

תודיע מיד למטופל,  או אם המטופל הסיעודי אינו יכול לטפל בענייניו כמעסיק, מחמת ליקוי  .1

 גופני או שכלי, למי שמשמש בפועל כמעסיק4נציג מטעם המטופל.

 י לסייע למטופל להשמת עובד זר חלופי בהתאם לצרכיו.  תפעל באופן מייד .2

 תתיק את ההודעה מראש בתיק המטופל. .3

 

במידת הצורך, ובהתקיים נסיבות חריגות ומיוחדות המחייבות זאת, רשאים הלשכה והמטופל  .ב

ח לנוהל הלשכות הפרטיות להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים 21להגיש בקשה בהתאם לסעיף 

 וד.  בענף הסיע

 

 הליך הטיפול של הרשות בהודעה מראש 1. ד

)ג( לעיל, 1קיבל נציג מינהל שירות העתק הודעה מראש באמצעות דוא"ל ו4או פקס כאמור בסעיף ג .א

יעבירו בדוא"ל ללשכה הפרטית בה רשום העובד והמטופל תוך שלושה ימי עבודה לכל היותר, 

 ויעדכן את המידע במערכת הממוחשבת של הרשות. 

 

 א. לעיל.2לשכה פרטית שקיבלה העתק הודעה מראש מנציג הרשות תפעל כאמור בסעיף ד  .ב

 
 הגשת תלונות  .ה

מטופל סיעודי או נציגו או לשכה פרטית המבקשים להגיש תלונה בעניין אי מתן הודעה מראש על ידי עובד זר 

01-באמצעות פקס:  ו4או siud@piba.gov.il-hodaaתוך הפרת נוהל זה, יפנו למינהל שירות בדוא"ל: 

 תוך ציון מלוא הפרטים וצירוף מסמכים רלוונטיים אחרים בנוגע לתלונה.  . 6465641
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ותכלול את פרטי העובד הזר, פרטי  המטופל, פרטי המתלונן ודרכי ההתקשרות עימו,  בכתבהפניה תהא 

 תיאור נסיבות המקרה וכל מידע רלוונטי אחר לתלונה. 

 

 ותהליך  טיפול הרשות בתלונ .ו

  

נציג מינהל שירות יעביר את התלונה למינהל אכיפה וזרים ויודיע למתלונן4 ללשכה הפרטית כי התלונה  2. ו

 התקבלה ונמצאת בטיפול מינהל אכיפה וזרים. 

 

נציג של מינהל האכיפה יברר את התלונה מול הגורמים הרלוונטיים ובכלל זאת מול המטופל או נציג  1. ו

שמיע את טענותיו בהקדם האפשרי. במסגרת הבירור יבדוק נציג מטעמו,  ויזמין את העובד הזר לה

לנוהל זה, ואם  נשלח העתק  3מינהל האכיפה, בין היתר, אם התקיימו נסיבות מיוחדות כאמור בסעיף ג

)א( לעיל. לאחר שניתנה לעובד הזדמנות 1ההודעה מראש ללשכה הפרטית על ידי הרשות לפי סעיף ד

 , תתקבל החלטה מנומקת כאמור בפסקה ז'  לנוהל זה. לטעון את טיעוניו בעניין זה

 
על הלשכות הפרטיות  לשתף פעולה עם הפיקוח מטעם הרשויות בכל הנוגע לעניין זה, ובכלל זאת,  3. ו

ב לנוהל הלשכות 22ימסרו כל מידע או מסמך שיש ברשותן לעניין ההודעה מראש והכל בהתאם לסעיף 

 הפרטיות. 

 
-רת בירור התלונה חשד כי נעברה עברה על חוק העונשין, התשל"זמצא נציג מינהל אכיפה במסג /. ו

, כלפי העובד או כלפי המטופל, יבקש ממינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים להפנות את 2511

 התלונה למשטרת ישראל.  

 
 תוצאות התפטרות בלא מתן הודעה מראש  .ז

 

במינהל אכיפה וזרים או מנהל תחום  מצא מנהל  מינהל אכיפה וזרים , מנהל תחום )תכנון וארגון( .2.ז

חקירות זרים במינהל אכיפה וזרים לאחר בירור שנערך ולאחר שמיעת טענות העובד הזר כאמור 

בפסקה ו' לעיל,  כי עובד עזב מעסיק סיעודי ללא מתן הודעה מראש לפני התפטרות בהתאם להוראות 

ות המקרה, להחליט על ביטול האשרה ( לנוהל זה, רשאי הוא, בהתחשב במכלול נסיב3)-( ו2סעיף ג)

 . ורישיון הישיבה שניתנו לעובד הזר,  ו4או לסרב להאריך את  האשרה ורישיון הישיבה לתקופות נוספות

 

בבוא הנציג לקבל החלטה כאמור לעיל, ישקול בין היתר את השיקולים הבאים: מידת הסטייה של  .1.ז

סיעודי, היסטוריית העסקה ושהייה  של העובד העובד הזר מהוראות נוהל זה, נסיבותיו של המטופל ה
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הזר בישראל, היסטוריית העסקה של העובדים הזרים אצל המטופל הסיעודי בעבר, קיומן של נסיבות 

 ייחודיות של העובד הזר, משך התקופה בה עבד העובד הזר אצל המעסיק וכו'. 

 

בע"פ או בכתב בשפה זר הודעה מנומקת באשר להחלטה שהתקבלה לפי נוהל  זה תימסר לעובד ה .3.ז

אם העובד לא התייצב לבירור, לשימוע  לעובד, והעובד יתבקש  לחתום כי הבין את האמור בה. המובנת

 ההחלטה תינתן בהיעדרו.  -ו4או לקבלת ההחלטה 

 
בוטלו האשרה ורישיון הישיבה של העובד, יהא על העובד לצאת מישראל תוך פרק הזמן שקבע הנציג  ./.ז

כן יהא צפוי למעצר והרחקה, והנציג רשאי לדרוש מהעובד להפקיד ערבות להבטחת בהחלטתו, ואם לא 

 יציאתו כאמור. 

 
 יידוע העובדים הזרים  .ח

 
הלשכות הפרטיות יתבקשו להעביר העתק נוהל זה, מתורגם לשפות , לידי העובדים הזרים לסיעוד הרשומים 

 זר אצל מעסיק חדש. ימים מיום פרסומו,  וכן בעת רישומו של עובד  35אצלם תוך  

י רשות האוכלוסין וההגירה ימסרו העתק מתורגם של נוהל זה לעובדים הזרים בענף הסיעוד בעת  עובד

 כניסתם לישראל ובעת חידוש רישיון העבודה.  

 
 

  כניסה לתוקף .ט

 
 ימים לאחר פרסומו . 65נוהל זה יכנס לתוקף 

 

 החוק וסעיפיו .י

 
 . 2591  -חוק הכניסה לישראל, התשי"ב

 
 נספחים  .יא

 

 דוגמא לנוסח הודעה מראש. -נספח א

 

 



 

 
 

 מינהל האכיפה לזרים
 
 10.1.0001נספח לנוהל 

 
 

  0540* : טל מרכז שירות ומידע ארצי 

 
 

 

 הודעה על סיום העסקה- דוגמא 

 לכבוד,  

 המעסיק: __________________________

 והלשכה הפרטית:____________________

 תאריך:___________________________

  

 אני, שם:________________________ __________ מספר דרכון _________________

כי בכוונתי להפסיק את עבודתי  במתן טיפול סיעודי של מדינת _________________ מודיע  

אצל המעסיק/ה: ________________________________. התפטרותי תכנס לתוקף ביום 

______________________, לאחר סיום ___ ימי ההודעה מראש כמחויב בנוהל הודעה 

 מראש להתפטרות.

 

   

 בברכה,

 

 שם_____________________

 _____________מספר דרכון__

 חתימה__________________

 בברכה,         

 שם_____________________

 מספר דרכון_______________

 חתימה__________________

 
  hodaa-siud@piba.gov.ilניתן לשלוח טופס הודעה מראש  גם לרשות ההגירה באמצעות דוא"ל 

 . אין חובה לשלוח את ההודעה לרשות.  משלוח ההודעה לרשות20-6469640או באמצעות פקס: 
 את החובה לשלוח הודעה בכתב  למעסיק וללשכה והינו נתון לשיקול דעת העובד .  אינו מחליף
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Procedure for  Giving Prior Notice Before Resignation* 

 

A. Background 

This procedure was issued by authority of section 6 of the Entry into Israel Law, 1952 

(hereinafter: the Law) to set the  conditions for the validity of foreign worker visas and 

permits of residence, which apply to foreign workers employed in the caregiving sector. 

The terms of this procedure take into consideration the unique characteristics of the 

caregiving sector for the purpose of preventing  harm to handicapped or elderly 

invalids, as a result of the sudden resignation a foreign caregiver in circumstances in 

which they are left helpless and without necessary care, and to prevent exploitation of 

the worker's visa and permit of residence, all while considering the principles 

expressed in section 3a of the Law and those outlined in HCJ ruling 4542/02 – 

Worker's Hotline and HCJ ruling 1834/09 – Yehuda Doron. 

B. Objectives of the Procedure: 

To  stipulate that the validity of a visa or permit of residence granted to a foreign 

caregiver will require the worker to give the employer prior notice before terminating 

employment, as will be explained in detail below. In addition, a foreign caregiver who 

fails to give prior notice as aforementioned shall be liable to a procedure in which the 

cancelation of  the worker's visa and permit of residence and deportation of  the worker 

from Israel will be considered. It should be clear that this procedure has no 

bearings on the employer-employee working relationship and in particular, the 

terms defined by the procedure shall not subtract from or add to  the provisions 

of the  Prior Notice for Dismissal and Resignation Law, 2001 or the Annual Leave 

Law, 1951. Nevertheless, it should be clear that prior notice in accordance with 

this procedure may be considered prior notice in accordance with the Prior 

Notice Law. 

It is  further clarified that this procedure does not subtract from the general authority  of  

the Population and Immigration Authority  (hereinafter: the Authority) to cancel, refuse 

or restrict a visa and permit of residence in cases such as one in which it has been 

proven that the foreign worker has abandoned a invalid under serious circumstances. 

In addition, this procedure does not subtract from the legal and procedural dominion of 

the Authority regarding detention and/or removal  a foreign worker and/or regarding the 

authority to demand that guarantee deposits be made. 



1001000001regulation number:  

 

 

 

Enforcement domain 

 

 7  From  2 Page:  Procedure for  Giving Prior 

Notice Before Resignation 

 
210702012 Modified regulation :    

 

 

 

100100001  regulation number Population and immigration authority  

 

*This procedure is set as a temporary procedure as per the Supreme Court Decision in HCJ 

1834/09 of 25/6/12. 

In addition, it should be clear that this procedure does not prevent law enforcement 

authorities from acting according to any law, including Israel's Penal Law, 1977. 

C. Terms and Requirements 

 

1. Prior Notice Period 

A foreign worker  who has  been granted a visas and residence  permit allowing 

work in the caregiving  field,  who desires to resign from his employment caring for 

an  invalid, shall give, subject to the provisions of section C (3), prior notice in 

writing before resigning (hereinafter: Prior Notice), as follows 

a. Beginning from the seventh day of the worker's employment with an invalid, 

until three months have elapsed from the time that employment with the 

same  invalid commenced – (the trial period) – prior notice of a minimum of 

one week shall be required. 

 

b. During the fourth month of the employment period with an invalid, until end of 

the sixth month of employment with the same  invalid – a minimum of 14 

days prior notice shall be required. 

 

c. During the seventh month of the employment period with an invalid, until end 

of a complete year of employment with the same  invalid – a minimum of 21 

days prior notice shall be required. 

 

d. An employment period exceeding one year shall require prior notice of a 

minimum of one month. 

 

2. Submitting Prior Notice  

 

a. Prior notice shall be submitted in writing and shall include the date that 

the notice was given and the date on which the resignation comes into 

effect. 

 

b. The worker shall deliver the prior notice letter to the private recruitment  

agency at which he or she is registered and to the  invalid. If the  invalid is 

incapable of handling the worker's terms of employment as a result of a 



1001000001regulation number:  

 

 

 

Enforcement domain 

 

 7  From  3 Page:  Procedure for  Giving Prior 

Notice Before Resignation 

 
210702012 Modified regulation :    

 

 

 

100100001  regulation number Population and immigration authority  

 

physical or mental deficiency, the worker shall submit prior notice to the 

acting employer or to a representative appointed on behalf of the  invalid. 

 

c. In addition to the aforementioned obligation, foreign workers may submit 

a copy of the prior notice letter to the Employers and Foreign-Workers 

Service Administration at the Population and Immigration Authority 

(hereinafter: Service Administration) to email address: hodaa-

siud@piba.gov.il and/or fax number 02-6469642. 

 

d. A prior notice form, available in several languages, appears in Appendix 

A of this document. The worker is not required to make use of this form. It 

is presented only as an example. 

 

 

3. Special Circumstances 

Foreign workers shall not be required to give prior notice in case of special 

circumstances whose existence  precludes a work  requirement during the prior 

notice period  set out in  this procedure. 

D. The Process for Dealing with  Prior Notice 

 

1. The Process for Dealing with Prior Notice by A Private Recruitment Agency  

 

a. A private agency that has received prior notice shall: 

 

1.  Immediately notify the  invalid or the acting employer/representative on 

behalf of the  invalid in case the invalid is unable to take responsibility for 

employment due to a physical or mental deficiency. 

 

2. Immediately begin to assist the  invalid in finding a replacement foreign 

worker who suits the  invalid's needs. 

 

3. File the prior notice in the  invalid's file. 

 

 

2. When necessary and when unusual  or special circumstances require such, the 

agency and the  invalid may submit a request in accordance with section 12h of 

the Private Agency Procedure for Bringing, Recruitment and Care of Foreign 

Caregivers. 
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3. The Process for Dealing with Prior Notice by the  Authority: 

 

a. When a Service Administration representative receives a  copy of a prior 

notice letter via email or fax as aforementioned in section C 2©, the 

representative shall forward the notice to the private agency with which the 

worker and  invalid are registered within no more than three work days as 

well as  update the information in the Authority's computerized system. 

 

b. When a private agency receives a copy of a prior notice letter from an 

Authority representative, it shall act in accordance with section D 1a above. 

 

 

E. Filing Complaints 

 

An invalid, a representative on the  invalid's behalf or a private agency wishing to file a 

complaint against a foreign worker who has violated this procedure by not submitting 

prior notice, shall contact the Service Administration at hodaa-siud@piba.gov.il 

and/or fax number 02-6469642, noting all of the relevant details and including all 

documentation related to the complaint. 

The complaint must be made in writing and shall include identifying information about 

the foreign worker, the  invalid and the person filing the report, as well as contact 

information, a description of the reported incident and any other information that may 

be relevant to the complaint. 

 

F. The Authority's  procedure for handling complaints 

 

1. A Service Administration representative shall forward the complaint to the 

Enforcement Administration and notify the person who filed the complaint and/or 

the private agency that the complaint has been received and is begin processed 

by the  Enforcement Administration. 

 

2. An Enforcement Administration representative shall investigate the complaint 

with the relevant parties, including the  invalid or a representative on behalf of 

the  invalid, and summon the foreign worker to a present his claims as soon as 

possible. The representative's investigation shall also consider special 

circumstances that may apply in accordance with section C3 of this procedure 

and verify if a copy of the prior notice letter had been forwarded to the private 

agency by the Authority, in accordance with section D 2a above. After the 
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worker is given the opportunity to voice any arguments on this issue, a clearly 

explained ruling shall be made as defined in section G of this procedure. 

 

3. The private agencies shall cooperate with the Authority supervisors on all issues 

related to this subject, including providing any information or documentation in 

their possession related to prior notice, all in accordance with section 11b of the 

Private Agency Procedure. 

 

4. If the Enforcement Administration representative's investigation into a complaint 

uncovers a violation of the Penal Law, 1977 against the worker or against the  

invalid, he shall as the representative of the Service Administration to  forward 

the complaint to the Israel Police. 

 

G. Consequences of Resignation without Prior Notice 

 

1. If the  Director of the Foreign Workers' Enforcement Administration or the 

Director of (Planning and Organization)   at the Foreign Workers' Enforcement 

Administration  or the Director of the Foreigners  Invertigation Unit discovers, 

after investigating the complaint and hearing the foreign worker's claims as 

described in section F above, that a worker left an invalid without prior notice 

before resigning in accordance with sections C1 and C3 of this procedure, after 

considering all of the circumstances involved in this incident, the representative 

shall have the authority to cancel the foreign worker's visa and permit of 

residence and/or reject applications to extend the worker's visa and permit of 

residence. 

 

2. Before making a decision as explained above, the representative shall consider 

the following: the degree of deviation from the instructions defined by this 

procedure; the  invalid's circumstances; the history of the foreign worker's 

employment and residence in Israel; the  invalid's history of foreign worker 

employment; circumstances unique to the foreign worker; the length of the 

foreign worker's employment period with the employer, etc. 

 

3. Detailed notification of the decision made in accordance with this procedure 

shall be presented to the foreign worker either orally or in writing, in a language 

that the worker understands. The worker shall be asked to sign that he 

understood the decision.  If the worker failed to appear for the investigation, 

hearing and/or to receive the decision, the   the decision shall be given  in 

absentia. 
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4. If a worker's visa and permit of residence were canceled, the worker shall 

depart Israel within the timeframe set by the representative's ruling. Workers 

who fail to depart as instructed shall be subject to detention and deportation and 

the representative may require the worker to leave a deposit to guarantee his 

departure as aforementioned. 

 

H. Notification of Foreign Workers 

Private agencies shall be instructed to send a copy of this procedure, translated into 

applicable languages, to all foreign caregivers registered with them within 30 days of 

the procedure's publication and when a foreign worker registers with a new employer. 

Population and Immigration Authority officials will present a translated copy of this 

procedure to foreign caregivers when they arrive in Israel and when they apply for work 

permit extensions. 

 

I. Effectiveness 

This procedure shall come into effect 60 days after it is published. 

J. The Law and its Sections 

Entry into Israel Law, 1952 

K. Appendices 

Appendix A – An example of a prior notice. 
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Appendix A 

 

Employment Resignation Notice – Example 

To : 

The Employer:_______________________ and 

The Private Recruitment Agency:_______________________ 

Date: _______________________________--- 

 

I, (name) ______________________________, Passport Number: 

__________________, hereby announce my intention of resigning from  my position of 

providing care for the employer: ______________________. My resignation will enter 

into force on the date of   _______________________________ after completing the 

prior notice period as required by the Prior Notice before Resignation Procedure. 

 

Signed: 

 

Name: _____________________ 

Passport No.: ________________ 

Signature: __________________ 

 

 

 

Note: This form may also be sent to the Population and Immigration Authority, by email to  

hodaa-siud@puba.gov.il or to fax number 02-6469642. There is no obligation to send this form to the 

Authority. Sending the form to the Authority does not replace the obligation to give written notice to the 

employer and the Recruitment Agency and is up to the discretion of the worker. 
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