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רת תוכנית של האיחוד גחברה ישראלית המעסיקה חוקר זר במסלמילוי על ידי   - 1תצהיר ד'
 5.3.0041לנוהל  .1.ג.4.ג כמפורט בסעיף האירופאי אליה הצטרפה והתחייבה מדינת ישראל 

_________________ ת.ז. __________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אני הח"מ       
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

__________________________ חברה הישראלית _____ ב______________________אני משמש בתפקיד ___ .1

הוגשה הבקשה להעסקת המרצה/החוקר הזר מר/גב'  ה_ )להלן: המבקש(  שבשמח.פ. ______________

____________________ דרכון _____________ )מדינה( מספר __________________ )להלן: המומחה הזר( 

 ותצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקש בתמיכה לבקשה.

 חוקר במבקש. שמש בתפקיד מיועד ל העובד שהעסקתו מבוקשת  .2

הידועה מקבל מענק מכוח ובמימון תכנית המסגרת של האיחוד האירופי, שאליה הצטרפה והתחייבה מדינת ישראל, המבקש  .3
ואישור הרשות הלאומיות לחדשנות טכנולוגית  )להלן: תוכנית המסגרת( תוכנית ______________________________כ

 על כך צורף לבקשתי זו. 

, או בהתאם למשפט העבודה החל לכללי תוכנית המסגרת ונהליהאם תאושר הבקשה, שכרו של החוקר הזר ישולם בהתאם  .4
 בישראל, לפי התנאי או הכלל שהוא העדיף לחוקר הזר.

לפי מיטב ידיעתי, המומחה הזר שהעסקתו מבוקשת אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה אין לאפשר  .5
 למדינת ישראל. כניסתו

 2הנני מצהיר ומתחייב, כי אם תאושר הבקשה להעסקת המומחה הזר, המומחה יועסק אך ורק בתפקיד, כאמור לעיל, בסעיף  .6
לתצהירי זה. ידוע לי כי העסקת העובד בעבודה אחרת או ניודו למעסיק אחר בניגוד למצוין בבקשה, מבלי אישור מראש של 

 ם הפרה של תנאי ההיתר.רשות האוכלוסין וההגירה, מהווי

הנני מצהיר, כי בדקתי היטב את כישוריו והשכלתו של המומחה הזר נשוא בקשה זו, וכי מצאתי, כי הוא בעל הכישורים  .7
 והמומחיות הדרושים לביצוע העבודה שלשמה הוגשה בקשה זו.

לחוק עובדים זרים, אלא אם העובד ד' 1ידוע לי כי חלה חובה לספק לעובד זר, על חשבון המעסיק, ביטוח רפואי לפי סעיף  .8
מבוטח בביטוח רפואי בהיקף דומה לביטוח לפי צו עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( )סל 

למבקש היתר להעסקת המומחה הזר לפי בקשה זו,  העדר  ן. ידוע לי כי  אם יינת2001-שירותי בריאות לעובד( התשס"א
זר כאמור בסעיף זה  יהווה הפרה של  תנאי ההיתר על ידי המבקש העלול להביא  להטלת קנס ביטוח רפואי לנתין ה

 מנהלי/הגשת כתב אישום וביטול ההיתר.

ידוע לי כי משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי חל גם על העסקתו של עובד זר.  ידוע לי כי הפרה של זכויות העבודה של  .9
ההיתר ותביא לביטולו )בעניין זה ניתן  לעיין ב"זכותון לעובד הזר" באתר אינטרנט של  העובד הזר מהווה הפרה של תנאי

 (.www.piba.gov.ilהרשות  

הנלווים לו מדויקים ונכונים. ידוע לי כי  אני מצהיר בזה, כי כל הפרטים שצוינו על גבי טופס הבקשה ועל גבי המסמכים  .10
 מסירת פרטים כוזבים/לא מדויקים לרשות מהווה עילה לביטול ההיתר/לסיוגו/להתלייתו לאחר עריכת שימוע כדין.

 
______________       _______________________ 

 חתימת המצהיר         תאריך          
 ד"עו אישור

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

נושא ת.ז. ____________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת ואם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק, חתם על התצהיר הנ"ל בפני.

  ______________     ____________________ 
 חתימה           חותמת            

 :אישור עו"ד/ רו"ח
מוסמך/ת לחייב בחתימתו/ה את  הנני מאשר בזה כי מר/גב' ____________________ ת.ז. ______________________

 המוסד המבקש ___________________________ ח.פ. ________________

 _________________     ________________ 
 תאריך      חתימה וחותמת        
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