חוק הכניסה לישראל )תיקון מס'  ,(11התשס"ג*2003
 .1בחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב ,1 1952אחרי סעיף  3יבוא:
הארכת אשרות 3א) .א( על אף הוראות סעיף  (2)3רשאי שר הפנים להאריך רישיון
ורישיונות ישיבה לישיבת ביקור שניתן לעובר זר לתקופות שלא יעלו ,יחד ,על חמש שנים,
לעובד זר,
ובלבד שתקופת ההארכה הראשונה לא תעלה על שנתיים ושכל אחת
והגבלת מתן
אשרות ורישיונות מתקופות ההארכה שלאחריה לא תעלה על שנה אחת.
חוזרים
)ב( הוארך לפי הוראות סעיף קטן )א( רישיון לישיבת ביקור שניתן
לעובד זר לשם העסקתו במתן טיפול סיעודי ,לתקופה כוללת של חמש
שנים )בסעיף קטן זה  תקופת ההארכה הכוללת( ,רשאי שר הפנים
להאריך את הרישיון לשם המשך העסקתו של העובד הזר במתן טיפול
סיעודי לאותו מטופל ,לתקופות נוספות שלא יעלו על שנה כל אחת,
בהתקיים התנאים המפורטים להלן ,ובלבד שסך תקופות ההארכה
הנוספות לפי סעיף קטן זה לא יעלה על שנתיים וחצי:
* התקבל בכנסת ביום א' באב התשס"ג ) 30ביולי  ;(2003הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה   ,48מיום כ'ג בתמוז התשס''ג ) 23ביולי  ,(2003עמ' .591
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"ג ,עמ' .189

הוספת סעיף 3א

) (1העובד הזר הועסק במתן טיפול סיעודי לאותו מטופל,
ברציפות ,במשך שלוש השנים שבתכוף לפני תום תקופת
ההארכה הכוללת;

) (2עובר סוציאלי בעל כישורים כפי שקבע שר הפנים ,נתן
חוות רעת בדרך שקבע השר ,כי הפסקת העסקתו של העובד
הזר במתן טיפול סיעודי לאותו מטופל תגרום לפגיעה קשה
במטופל.
)ג( פקע תוקפו של רישיון לישיבת ביקור שניתן לעובד זר ,לא
יינתנו לאותו עובד זר אשרה ורישיון חדשים לישיבת ביקור לפי הוראות
סעיף )2א() ,(2לשם העסקתו בישראל ,לתקופה המסתיימת לאחר תום חמש
שנים ושלושה חודשים מיום שניתנו לו אשרה ורישיון כאמור ,לראשונה,
ולגבי עובד זר שמתקיימות לגביו הוראות סעיף קטן )ב(  לאחר תום שבע
שנים ותשעה חודשים מהיום האמור ,ולא יוארך לפי הוראות סעיף זה,
לתקופה המסתיימת כאמור ,רישיון חדש לישיבת ביקור שניתן לו.

)ד( בסעיף זה" ,עובד זר"  כהגדרתו בפרק דיו לחוק עובדים
זרים".
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