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 7272 יולי    77 
 

 לכבוד
 אילתאזור עובדים ירדנים בבתי המלון ב ם בעלי היתרים להעסקתמעסיקי

 
 שלום רב,

  
 מימוש מכסת היתר להעסקת עובדים ירדנים בבתי המלון באילתהנדון: 

 
 השנקבע ההיתרים 700מכסת מתוך  ,נוספים לאור בקשתכם, פעלנו להסדרת כניסתם של עובדים ירדנים

 לעבודה בבתי המלון אתכם בדבר מועד נוסף לכניסת עובדים ירדניםהריני לעדכן ו ,121בהחלטת ממשלה מס' 
 .8:30-12:00בין השעות  2.8.2021שני וזאת ביום 

 
אך ורק בהזמנתם של מלונות אשר עומדת לרשותם יתרת מכסה יודגש כי כניסת עובדים ירדנים נוספים תתאפשר 

 פנויה במסגרת היתר העסקה שאושר להם. 
  

 בנוסף, אבקש לחדד בפניכם את החובות והדגשים הבאים:
 

 ת בבדיקת קורונהשלילי הבתוצאהתניית כניסת העובדים  .2
ת שעה( )חובת ביצוע בהתאם לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הורא

, תנאי לכניסתו של כל עובד לישראל הוא הצגת ממצא שלילי 2021-בדיקה בכניסה לישראל(, תשפ"א
השעות שקדמו למועד כניסתו לישראל. על העובדים להציג את  72בבדיקת קורונה שביצע במהלך 

 הבדיקות השליליות לנציגים במעבר הגבול.

 

  מלוןבית העבודה בכתנאי ל חיסוןמנות  7קבלת  .7
בהתאם להנחיית משרד הבריאות, התחסנות עובדי המלונאות הירדנים בחיסון נגד נגיף הקורונה היא 

 2רק עובד אשר ברשותו תעודת מתחסן רשמית של ירדן שקיבל . לאור זאת, תנאי לעבודתם במלונות
 טרםלהציג תעודת מתחסן נדרש עובד העבודה בישראל. מנות חיסון של חברת פייזר יוכל להיכנס ל

 . לא יוכל להיכנס לישראלכניסתו לישראל, עובד שלא יציג תעודת מתחסן 
 

 ביצוע בדיקת קורונה ובדיקה סרולוגית .3
נדרש  לעבודה בענף המלונאות באילת בהתאם להנחיית משרד הבריאות כל עובד ירדני אשר נכנס לישראל

 לבצע בדיקת קורונה ובדיקה סרולוגית בעת כניסתו לישראל. 
 
או בעמדות הבדיקה  "שיבא טרגט"עבור הבדיקה יש לשלם מראש באתר  -₪ 100רונה לות בדיקת הקוע

 במעבר הגבול בכרטיס אשראי בלבד.
 עבור הבדיקה יש לשלם מראש לבית חולים יוספטל.  -₪  400ולוגית רעלות בדיקה ס

 

 חובת בידוד .4
העובדים הירדנים אשר יכנסו לישראל יישארו ללון בעיר אילת ובמועד כניסתם לישראל, וטרם 

 .התקפות של משרד הבריאות להנחיותהתחלת עבודתם, יידרשו להיכנס לבידוד בהתאם 

ריאות בבקשה יש לפנות למשרד הבעם קבלת תוצאת בדיקה סרולוגית חיובית וקורונה שלילית  .א
עד לקבלת הפטור ממשרד הבריאות על העובדים לשהות בבידוד בהתאם אה חריגה מבידוד. יליצ

https://reg.ecovid19.co.il/pay
https://www.gov.il/he/departments/guides/corona-quarantine
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גרת שנשלחה יהאבהתאם להוראות לכלל התנאים וההנחיות התקפות של משרד הבריאות וכן 
 עובד שקיבל תוצאה סרולוגית שלילית יוחזר לירדן.  .72.4.7272אליכם ביום 

  

אותן עליכם להביא לידיעת העובדים  ,בשפה הערביתלהלן גם קישור להנחיות משרד הבריאות  .ב
ום מלא של הנחיות הבידוד כפי שנקבעו יודגש כי באחריות המלונות לדאוג לביצוע וייש בשפתם.

 על ידי משרד הבריאות, כולל פיקוח ובקרה על קיום ההנחיות על ידי העובדים הירדנים. 
 

 ישהו העובדים יהיו בהתאם לכתובות אשר נמסרו מראש על ידי כל מלון, בהם הבידודמתקני  .ג
 כמפורט להלן:

 

 בית אורן  - 1רח' הספן  : ישרוטל .1

 לב פתאל  -8: רח' ההצלחה  פתאל .2

 בית אלפסי  -10רח' המוצר : אסטרל  .3

 חוף אלמוג  -1רח' איזמרגרד : איןקלאב  .4

  בית אוראל -19הבורסאי :  דןמלונות  .5

 3חטיבת הנגב  בי קלאב: .6

 

בתקופה בה ישהו העובדים הירדנים בבידוד, חלות על ( 3.6.2223נוהל בהתאם לתנאי ההיתר ) .ד
 המעסיק החובות הבאות:

 

  לפיו.ה לחוק עובדים זרים והתקנות שהותקנו 1החובה לספק לעובדים מגורים הולמים לפי סעיף 

  בדים זרים והתקנות שהותקנו לפיו.ד לחוק עו1החובה לספק לעובדים ביטוח רפואי לפי סעיף 

  החובות החלות על הצדדים ליחסי העבודה, לרבות מכוח חוק עובדים זרים והתקנות כלל
    .לפיושהותקנו 

 חוק התכנית לסיוע ל 1לכל עובד אשר חלות עליו הוראות פרק ו' בת תשלום שכר בתקופת בידודחו
 יז)ט( לחוק זה.26, בהתאם לסעיף 2020-כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה(, תש"ף

 לעובד יתרה צבורה של ימיתחילת תקופת הבידוד האם קיימת  החובה ליידע את העובד לפני 
 . המחלה שצברמספר ימי מהו  –ואם קיימת  ,מחלה

  ארוחות 3לעובד שירותים לקיום שגרת חיים בתנאי בידוד, ובכלל זה לספק לעובד לספק החובה 

 .המגורים במקום (wi-fi) ורשת אלחוטית ביום, שירותי כביסה

 .החובה לסייע לעובד ברכישת מוצרים ועריכת וסידורים נדרשים אחרים במידת הצורך 

  החובה למנות עובד של המלון, דובר השפה הערבית, אשר יעמוד בקשר שוטף עם העובד השוהה
יום כלל הנחיות בבידוד, ובמידת הצורך גם יבקר במתחם בו שוהה העובד בבידוד )בכפוף לק

 משרד הבריאות( על מנת לוודא כי לעובד מסופקים כלל התנאים הנדרשים.

  החובה לספק לעובד השוהה בבידוד דף הסבר בשפה הערבית הכולל את הנחיות הבידוד של משרד
הבריאות, הסדרי הבידוד במתחם המגורים, פרטי יצירת קשר עם נציג המלון כאמור לעיל, מספרי 

ם במתחם הבידוד ומחוצה וכן פרטי יצירת קשר עם הממונה על זכויות עובדים זרים טלפון חיוניי
 במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 
 
 
 
 
 

https://www.gov.il/ar/departments/topics/corona-main-sub?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
https://www.gov.il/he/Departments/policies/jordanians_employment_eilat_hotels_terms
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 שהות ולינה בישראל  .5

 בהם ישהו העובדים יהיו בהתאם לכתובות אשר נמסרו מראש על ידי כל מלון, הלינהמתקני  .א
 כמפורט להלן:

 בית אורן  - 1רח' הספן  : ישרוטל .1

 לב פתאל  -8: רח' ההצלחה  פתאל .2

 בית אלפסי  -10רח' המוצר : אסטרל  .3

 חוף אלמוג  -1רח' איזמרגרד : איןקלאב  .4

  בית אוראל -19הבורסאי :  דןמלונות  .5

 3חטיבת הנגב  בי קלאב: .6
 

תנאי הלינה והנחיות מקצועיות אחרות בהקשר של בריאות הציבור, לרבות בדבר התייחסות  .ב
ות, תאושרנה ע"י משרד הבריאות והינן מחייבות במקרה של תחלואה, תגובשנה ע"י משרד התייר

 את כלל הנוגעים בדבר.
 

באחריותכם לדאוג להסעת העובדים, בתחילת יום העבודה, ממגורי העובדים למלון, ולהסיעם  .ג
בחזרה מהמלון למגורי העובדים בתום יום העבודה. במהלך יום העבודה, ישהו העובדים הירדנים 

יתר ויועסקו אך ורק בעבודות שלגביהן ניתן ההיתר. במידה ועובד אך ורק במלון שלגביו ניתן הה
ירדני נדרש מסיבה כלשהי לחזור למקום המגורים במהלך יום העבודה, על נציג מטעמכם ללוות 

 את העובד למקום המגורים. 

 
 . ללא אישור משרד הבריאותאו תחילת עבודה אין לאפשר יציאה מבידוד אבקש להדגיש, 

 
בהתאם לישראל עבורם מתבקש אישור העסקה וכניסה רשימת העובדים הירדנים את  בדוא"ל להעבירנבקש 

   , בהתאם למכסת ההיתר הפנויה של כל מלון/רשת מלונות.רביעיליום עד   להודעה זו
 

 למען כולנו, אנא הקפידו על הנחיות משרד הבריאות. 
 

 
 

 בברכה,                                                                                                               
 

 שבתאי -מיטל כהן                                                                                                                    
 ם ירדניםמנהלת תחו                                                                                                                   

 
 

 העתק: 
 המינהל  ראשעו"ד ענבל משש, 

 מר פיני שני, סמנכ"ל בכיר משרד התיירות 
 גב' לירון זסלנסקי, משרד החוץ

 לת מר איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בתי המלון באי
 מר אבי אסולין, מנהל אשכול אילת 

 מר משה נקש, מנהל אגףהיתרים
  מנהל מסוף רביןמר אריה זקס, 

mailto:meitalco@sa.piba.gov.il
mailto:meitalco@sa.piba.gov.il

