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כון____________ )במקרה שהחותם הינו נציג חברה זרה(, לאחר אני הח"מ ______________ ת.ז. ___________________/ דר
 שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

אני משמש בתפקיד _________________  בחברה __________________________ ח.פ. _______________ )להלן:  .1

( שבשמה הוגשה הבקשה להעסקת המומחה הזר מר/גב' _________________ דרכון __________ )מדינה( מספר קשתהמב

 ( ותצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקשת בתמיכה לבקשה.המומחה הזר______________ )להלן: 

ימים  90ופה שאינה עולה על הנני מצהיר כי המומחה הזר שהעסקתו מבוקשת נדרש לצורך ביצוע משימה זמנית וחולפת לתק .2
בשנה כלהלן )נא פרט  את העבודה שיבצע המומחה והצורך המיוחד בהעסקת המומחה הזר, כתובת העסק בו יועסק המומחה 

 יש להפקיד על רישום מלוא המידע והפרטים הנ"ל(: –ותקופה הדרושה לביצוע העבודה 

               

               

              
  

 טב ידיעתי, המומחה הזר אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה אין לאפשר כניסתו למדינת ישראל.לפי מי .3

הנני מצהיר ומתחייב, כי המומחה הזר לגביו הוגשה הבקשה יועסק אך ורק במקצוע/בעבודה אשר צוינו בבקשה ואשר אושרו על ידי  .4
בודה אחרת או ניודו למעסיק אחר בניגוד למצוין בבקשה מהווים הפרה של תנאי יחידת ההיתרים. ידוע לי כי העסקת המומחה בע

 ההיתר.

הנני מצהיר כי הוסבר למומחה בשפתו בהתייחס למשך תקופת העבודה, אופי העבודה, פרטי המעסיק וסוג העבודה אליה הוא  .5
יון, וידוע לו שלא יותר לו לעבור לענף מוזמן בישראל, וכי המומחה נדרש  ליציאה במועד מישראל בתום תקופת ההיתר והריש

 ימים בשנה הקלנדרית, כל עוד הוא לא יצא מישראל. 90-העסקה/מעסיק אחר וכן כי לא יוארך רישיון שהייתו מעבר ל

בקשה זו, וכי מצאתי, כי הוא בעל הכישורים והמומחיות הדרושים הנני מצהיר, כי בדקתי היטב את כישוריו של המומחה הזר נשוא  .6
 לביצוע העבודה שלשמה הוגשה בקשה זו.

ידוע לי כי משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי חל גם על העסקתו של עובד זר, וכי בנוסף, חלות על העסקת עובד זר  .7
זכויות העבודה של המומחה הזר מהווה הפרה של תנאי ההיתר  . ידוע לי כי הפרה של1991-הוראות חוק עובדים זרים  התשנ"א

 (.www.piba.gov.ilותביא לביטולו )בעניין זה ניתן  לעיין ב"זכותון לעובד הזר" באתר אינטרנט של הרשות  

 כים הנלווים לו מדויקים ונכונים.אני מצהיר בזה, כי כל הפרטים שצוינו על גבי טופס הבקשה ועל גבי המסמ .8

תצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקשת בתמיכה לבקשה לקבלת היתר להעסקת  מומחה זר לביצוע עבודה זמנית לתקופה של עד  .9
 ימים בשנה קלנדרית.   90

 

  ____________    ___________________ 
 צהירחתימת המ                   תאריך                        

 

אני הח"מ_____________ עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפני מר/גב' _____________________ נושא 

דרכון___________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת ואם לא  ת.ז. ____________________

 היר הנ"ל בפני.יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם על התצ

  __________________    ____________________ 
 חתימה      חותמת            

 אישור עו"ד/ רו"ח:

 

הנני מאשר בזה כי מר/גב' ____________________ ת.ז. __________________מוסמך/ת לחייב בחתימתו/ה את החברה 

 _________המבקשת ___________________________ ח.פ. _______

  _________________    ____________________ 
 תאריך                           חתימה וחותמת       
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