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 הנחיות לעניין מילוי טופס הבקשה

 היתרים לקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זריםהארכת ל

 2019-2018-ים בענף הבניין לשנ
 

היתרים לקבלן כוח אדם להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת  הארכתלהלן טופס "בקשה ל .1

כל מקום בטופס בו מצוין לשון זכר,  הטופס(.  –המהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן  2018-2019

 הכוונה גם ללשון נקבה.
 

בהתאם, בין השאר, לעמידתן בתנאי נוהל העסקת עובדים זרים בענף הבניין על  תיבדקנההבקשות  .2

 ידי קבלני כוח אדם אשר פורסם באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה  בכתובת:

www.gov.il/piba   9.4.0001ומספרו הוא:  הנוהל(. –)להלן. 

 תוך הקפדה על פרטים.  את הטופס בדייקנות יש למלא  .3

 יש לסמן את החלופה הנבחרת ולמחוק את המיותרת.כאשר אפשריות מספר חלופות,  )א(

בכל מקום בו . אופציה הנבחרתאת ה  X-במשבצת ריקה, יש למלא  הבכל מקום שמופיע )ב(

 יש לדאוג להשלים הפרטים המלאים.  –מופיע קו 

 לאשר בהתאם לפקודת הראיות.חתימה על תצהיר יש  )ג(

 אימות חתימה על מסמך שאינו תצהיר, יכול להיעשות בידי עורך דין או בידי רואה חשבון. )ד(

 

יש לצרף לבקשה את כל המסמכים הנדרשים )המסמכים המוזכרים בטופס וברשימה שבסופו וכן  .4

 מסמכים המאשרים את הפרטים האמורים בבקשה(:

 

 להגיש אין. אחד בקלסרהמסמכים הנלווים, יוגשו כשהם מתויקים יחד עם הטופס,   )א(

 .כרוכה בקשה

 מקור.  מסמכייש להגיש  , הבקשההמצוינים בגוף והמסמכים  הבקשה את כל מסמכי  )ב(

בהמשך לדוחות החודשיים שמסר  ,אישור של רואה חשבוןיחד עם הדוח המבוקר יוגש  (  ג) 

במשך השנה שקדמה לה לאגף מת"ש לגבי תשלומים לעובדיו הזרים, וזאת בהתאם 

לחוק קבלני כוח אדם, רואה החשבון  9ט לחוק עובדים זרים וסעיף 1להוראות סעיף 

יאשר כי השכר אשר חושב ושולם לעובדים הזרים שהועסקו ע"י התאגיד בשנה החולפת, 

http://www.gov.il/piba
http://www.gov.il/piba
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ן וכי הם קיבלו את כלל הזכויות המגיעות להם על פי דין )לרבות בחינת נעשה על פי די

 תשלום בגין שעות נוספות(.

 
טופס חסר או בלתי ברור, או היעדרם של מסמכים, או תצהיר שיוגש ללא אימות חתימה או עם  .5

 תאריך חתימה/אימות שגוי עלול להביא להפסקת הטיפול  בבקשה.

 

 

בניין כי"ח  42לימור ארזני, רשות האוכלוסין וההגירה, רח' אגריפס לידי הגב' תימסר הבקשה  .6

  .12:00-08:30, בין השעות ב'-א'בימים _11/12/17-10_: בין התאריכים , ירושלים3 קומה

מסמך מזהה רשמי של מדינת  יש להצטייד בתעודת זהות או .ים אלולא יתקבלו בקשות לאחר מועד .7

 ישראל, במידה ומדובר בשליח יש לציידו ביפוי כוח מטעם התאגיד.

 

הקצאת ההיתרים לקבלני כוח אדם לשם העסקת עובדים זרים לההיתרים ולהארכת הגשת הבקשות,  .8

, והוראות החוק האמור 1992 – מכוח חוק חובת המכרזים, התשנ"ב ן נעשותבענף הבניין, אינ

 והתקנות לפיו לא יחולו.  

 :הנחיות נוספות למילוי טפסי הבקשה .9

על מנת שנוכל לטפל בטפסי ההארכה ביעילות ובמהירות, יש לדייק בסימון האופציות המופיעות  .א

  הנספחים.בראשיתם של 

ם בשמה של במקרה זה , נדרשים לחתו -תאגידים אשר חברת האם שלהם היא חברה ציבורית .ב

בהתאם למסמך זכויות החתימה של חברת , מורשי החתימה של חברת האם  כלבעלת המניות, 

 פסי הבקשה.והאם, יש לצרף מסמך זה לט
 

 6309712-02לבירורים ניתן לפנות, בכתב בלבד, לפקס:  .א

 
  –לתשומת לב 

 התאגיד יוארכו והיתריבמידה  .פה ויסודית ועלולה לארוך זמן רבבדיקת הבקשות הינה בדיקה מקי

 לטענה העיל ההווילא  התאגיד בפועל על ידי תחילת העסקת העובדים הזריםבהתאם לבקשה, מועד 

 .החזר כלשהם מהרשויותלתביעה לפיצוי או  או 
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 לכבוד
 רשות האוכלוסין וההגירה 

 מעסיקים ועובדים זריםשירות למינהל 
 

 בקשה להארכת היתרים לקבלן כוח אדם

 2018-2019-ים לשנלשם העסקת עובדים זרים בענף הבניין 
 

  תאגידמבקש בזאת, בשם , ________________אני החתום מטה ________________, ת.ז. 

להאריך , ו(, כמי שמוסמך לפעול בשמ"תאגידה")להלן  ________________ח.פ.  ,________________

לחוק העסקת  10 -ו 2היתר לפעול כקבלן כוח אדם להעסקת עובדים זרים בענף הבניין, לפי סעיפים את ה

היתרים את ה (, וכן "חוק קבלני כוח אדם: ")להלן 1996 –עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 

(, "זריםחוק עובדים ")להלן  1991 -חוק עובדים זרים, התשנ"א יג1סעיף  להעסקת עובדים זרים לפי

תנאי ")להלן על ידי קבלני כוח אדם" העסקת עובדים זרים בענף הבניין תנאי ההיתר לל"בהתאם 

 , כלהלן:תאגידוהריני מצהיר ומתחייב, בשמי ובשם ה ,9.4.0001ומספרו  שפורסם באתר הרשות, ("ההיתר

 

ואת הוראות הביצוע והחוזרים שפורסמו על ידי  תנאי ההיתרהריני מצהיר ומאשר שקראתי את   .1

למלא  תאגיד,ומתחייב בזה בשם ה בשנים האחרונותהאוכלוסין וההגירה )להלן: "הרשות"( רשות 

לקבלת  מיםמוקד ם, לרבות התנאים שיש להשלימם כתנאיהםאחר כל התנאים והדרישות שב

וההיתר המיוחד לפי חוק קבלני  ההיתרוכן למלא אחר כל תנאי  לנוהל 3 בפרקכאמור  ,ההיתרים

כוח אדם וההיתרים לפי חוק עובדים זרים, לרבות הוראות כלליות שייקבעו בהם ויפורסמו באתר 

קבלני כוח אדם וחוק עובדים זרים רשות, כמו גם למלא אחר הוראות חוק ההאינטרנט של 

 . הםותקנותי

 

תעשה  , תנאי ההיתרלפי  יןיל לענף הבנבין היתר, ידוע לי ואני מבין כי הבאת עובדים זרים לישרא .2

במסגרת יישום הסכמים בילטראליים בין ממשלת ישראל למדינות המקור של העובדים בלבד, 

רשות היות היישום בפועל, על פי הנהלים והוראות הביצוע שנקבעו ויקבעו על ידי ובהתאם לאפשר

ם בחו"ל מבלי שניתנת לתאגידים העובדים נבדקים ונבחרי , בחלק מהמדינות, במסגרתם ,ין זהיבענ

ואני מבין כי אם התאגיד יבקש כן ידוע לי  .לישראלהגעתם אפשרות לראיין או לבדוק אותם קודם 

ככול שיוסכם בין המדיניות על  עובדים זרים מסין במסגרת הסכם בלטראלי בין המדינות,להזמין 

נוהל הזמנת והעסקת  ןבעניי 9.7.0003יחולו הוראות נוהל מספר מועד לתחילת יישום ההסכם, 
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שיועברו על ידי  אשר קובעות, בין היתר, תשלומים, עובדים זרים מסין בישראל בענף הבניין

 בהם יועסקו העובדים. הפרויקטים ןבענייהתאגידים באמצעות משרד הבינוי והשיכון, והגבלות 

באתר   הסמשפור)כפי , 30.07.15מיום  317בנוסף לאמור, בהתאם להחלטת ממשלה מספר  .3

שעניינה "סיוע ממוקד להגדלת היקף פעילות הבניה למגורים",  (ראש הממשלההאינטרנט של משרד 

נקבעו הגבלות חדשות על העסקת עובדים זרים לבניין במטרה לתעדף בניה למגורים על פני יתר 

את תאגידי  יםמחייב ,האמורה בהחלטה שנקבעו והסייגים וההגבלותלי כי  ידוע תחומי הבניה. 

  של התאגיד.  ההיתר ומתנאי  נוהלהחלק בלתי נפרד מ יםומהווהבניין 

יועבר מזמן לזמן  ובונושאי משרה  והכללי, בעלי מניותי ומנהלוכן על  תאגידידוע לי כי מידע על ה .4

הכללי ובעלי  ו, מנהלתאגיד, וכי ה2000 -לרשות המוסמכת לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס 

 גם ייבדקו על ידי הרשות כאמור. ומניותי
 

הודעת הממונה על כוונה לתת היתר מיוחד, לפי חוק קבלני כוח  תאגידשאם תימסר ל ,הריני מתחייב .5

למילוי כל התנאים  תאגידפעל היאדם, וכן היתרים להעסקת עובדים זרים לפי חוק עובדים זרים, 

, ובכלל זה יתן ערבות בנקאית או ערובה של ימים 10בתוך  לנוהל. 4.3 ףבסעיהמוקדמים האמורים 

כאשר  בסכום המעודכןשלם אגרת בקשה ימבטח מורשה בתנאים שיידרשו בהתאם לקבוע בנוהל , 

כום שלם אגרת רישיון בסי, וכן הזרים שהתאגיד יבקש להעסיק העובדים במספרסכום זה מוכפל 

פעל כאמור תוך המועד ילא  תאגידאם הג לחוק קבלני כוח אדם. ידוע לי כי 10לפי סעיף המעודכן, 

-2018שנים להיתר וכל לקבל ילא  תאגידוה על הכוונה לתת היתר מיוחד שנקבע, תבוטל ההודעה

2019. 

שלם יוכל להעסיק עובדים זרים רק לאחר שי ,תנאי ההיתרשקיבל היתרים לפי  תאגידידוע לי כי  .6

 .  זרים בקשר לכך את האגרה השנתית ודמי ההיתר לפי חוק עובדים

לגבי קיום      ,הריני מתחייב כי התאגיד ישתף פעולה עם הרשות ובכלל זה עם פיקוח מטעם הרשות .7

פעולה ביחס לכלל הנושאים הקשורים לאופן ניהולו -אי שיתוף .תנאי ההיתרחובותיו לפי החוק ולפי 

 יםשל ההיתר של התאגיד עפ"י חוק, יכול ויהווה הפרעה למפקח וכן עילה לשלילה /התליה/סיוג 

 לאחר שימוע כדין. 

כי נעשו הסכמים או הסדרים אחרים כלשהם המעניקים זכויות או  ,בדיעבד יתברר אם כי לי ידוע .8

מעורבות בניהול או בקבלת החלטות או ברווחים או בבעלות או שליטה בתאגיד לגורם כלשהו מלבד 

 רשות, יבוטלו ההיתרים של התאגידואושרו ע"י הבעלי המניות או המנכ"ל של התאגיד כפי שדווחו 

 .לאחר עריכת שימוע כדין
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כן הינה בדיקה מקיפה ויסודית ועלולה לארוך זמן רב. להארכת היתרים בדיקת הבקשות ידוע לי כי  .9

תחילת העסקת העובדים היתרים בהתאם לבקשה, מועד התאגיד יקבל ידוע לי כי במידה ו

 החזר כלשהם מהרשויותלתביעה לפיצוי או  או  לטענה העיל ההווילא התאגיד, בפועל על ידי  הזרים

 על כל טענה או תביעה בגין המועד כאמור. בשמי ובשם התאגיד ואני מוותר בזה 

ינתנו היתרים לתאגיד אשר הוא או בעלי מניות בו או מנהלו הכללי לא הסדירו יידוע לי כי לא  .10

עבירה לפי חוק עובדים זרים,  תשלום כל קנס מינהלי חלוט או קנס אחר שהוטל עליהם בגין

 . בקשר עם העסקת עובדים זרים 1987 –או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 -התשנ"א 

ידוע לי כי לא תותר החלפת מנכ"ל, בעלי מניות או נושאי משרה בתאגיד ללא אישור מראש ובכתב  .11

 מהממונה. 

באמצעות בכתב הריני מאשר נכונות הפרטים האמורים בטופס, לרבות כל נספחיו, ומתחייב להודיע   .12

עובדים זרים ברשות בכתובת: רח' אגריפס למעסיקים ושירות להדואר לגב' לימור ארזני, במינהל 

 7ך יחול בפרטים שנמסרו בטופס, לרבות בנספחיו, תו, ירושלים על כל שינוי ש3 בניין כי"ח קומה 42

 ימים מיום השינוי. 

____/____/____ ________________________________ _______________ 

 חתימה         תאגידשם מלא של המוסמך לחתום בשם ה  תאריך
  
 

 אימות חתימה
  

אני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע בפני רו"ח/עו"ד _________________, במשרדי ברח' 

מר/גב'___________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ )המוכר לי ____________, 

ושחתימתו/ה  תאגיד, המוסמך/מוסמכת לחתום בשם התאגידבאופן אישי(, והמשמש/ת _______ ב

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים תאגידמחייבת את ה

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/חתמה עליה בפני.הקבועים בחוק, אם לא 

 

 

___/____/____ _________________  ____     ________________________ 

 חתימה וחותמת      שיוןימספר ר  ם מלא של רו"ח/עו"ד ש  תאריך            
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 פרטי התאגיד המבקש -נספח א'
 

 : _____________________________________________________תאגידשם  ה .א

 __________________________________________: תאגידהמספר המזהה של ה .ב

 : _______________________________מועד הרישום אצל רשם החברות בישראל .ג

 )כולל מיקוד(: תאגידהרשומה של ה וכתובת .ד

     ____________________________________________________________________ 

 ____________________________     ______________________   טלפונים:  .ה

 _______________________     ____________________________ פקסימיליה:   

  דואר אלקטרוני: _________________________________________________  

 :תאגידעץ המבנה" של ה" .ו

 ת.ז./ח.פ.  ציון בלפרט את שמות כל בעלי המניות של התאגיד,  תאגידעל ה  

, וכן יש לפרט את שמות בעלי המניות באותן חברות - ידה ובעלי המניות בתאגיד הן חברה/ות מב

עץ מבנה "תרשים ראה עד לדרגה שבה לא מופיעים בעלי מניות שהן חברות בע"מ ) -הלאה 

 (: " המצורףלדוגמא

 

 :בעלי המניות בתאגיד פרטי  .ז

 _______________מס' נייד  _______________ת.ז./ח.פ   __( _____________1שם בעל/ת המניות )

 ___מס' מניות
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 _______________מס' נייד  _______________ת.ז./ח.פ  _______________( 2שם בעל/ת המניות )

 מס' מניות___

 __מס' נייד _____________ __ת.ז./ח.פ _____________ __( _____________3שם בעל/ת המניות )

 יות___מס' מנ

 __מס' נייד _____________ __ת.ז./ח.פ _____________ __( _____________4שם בעל/ת המניות )

 מס' מניות___

 
 (  ראה עץ מבנה לדוגמא – ) במידה ובעלי המניות בתאגיד הן חברות בע"מבעלי מניות של בעלי המניות .ח

 ___מס' מניות _______________ /ח.צ.ח.פ .  ________( __________1שם בעל/ת המניות )

 מס' מניות___ _______________ /ח.צ.ח.פ __( _____________2שם בעל/ת המניות )

 מס' מניות___ _______________ /ח.צ.ח.פ __( _____________3שם בעל/ת המניות )

 __מס' מניות___ _______________ /ח.צ.ח.פ __( _____________4שם בעל/ת המניות )

 
" של התאגיד המבקש, עץ מבנהתרשים "לבקשתו לצרף על התאגיד המבקש לדאוג * 

  המצורף. "בהתאם לתרשים "עץ מבנה לדוגמא

 פלט עדכני של הרישום ברשם החברות ופרוטוקול זכויות חתימה בשם החברה.יש לצרף * 
 

  תאגיד:המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם ה .ט

תעודת זהות שלהם.  יולציין מספרלחתום מטעם התאגיד למלא את שמות האנשים שמוסמכים  יש  

  הם חברה/ות, יש לציין בנוסף, גם את המורשה מטעם החברה/ותשל התאגיד במידה ובעלי המניות 

 .ולצרף פרוטוקול זכויות חתימה

 .__________________ מס' נייד_______________/ח.פשם ____________________   ת.ז 

 .__________________ מס' נייד_______________/ח.פ________   ת.זשם ____________ 

 .__________________ מס' נייד_______________/ח.פשם ____________________   ת.ז 

 .__________________ מס' נייד_______________/ח.פשם ____________________   ת.ז 

 ______________ מס' נייד_______________.____/ח.פשם ____________________   ת.ז
 

 :תאגידשם  ומספר זהות של המנהל הכללי של ה  .י
 

 שם ____________________   ת.ז.__________________ מס' נייד_______________
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 שם  ומספר זהות של אחראי זכויות עובדים זרים:  .יא

 
 נייד_______________שם ____________________   ת.ז.__________________ מס' 

 תפקיד בעל כל הוא" נושא משרה")לעניין סעיף זה  תאגידשם ומספר זהות של כל נושא משרה ב .יב

 העיקריות המטרות את המגשים תפקיד בו וממלא בתאגיד המועסק אדם וכל ,בתאגיד בכיר

 השפעה או מעורבות לו שיש מי או .חוץ כלפי אותו מייצג שהוא או ,הוקם שלשמן והמהותיות
 : התאגיד עוסק בהם המרכזיים העניינים ועל המדיניות על עקיפה או ישירה

 

מס' נייד תיאור המשרהמס' ת.ז.שם נושא המשרהמס"ד

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
   

   

 של העובדים הזרים שלוביותר גדול המספר ההתאגיד, את פק יעיקריים להם סרשימת לקוחות  .יג
 

 .פ./ע.מ __________________ח   שם ____________________            
 ח.פ./ע.מ __________________   שם ____________________            
 ח.פ./ע.מ __________________   שם ____________________            
 ח.פ./ע.מ __________________   שם ____________________            

 __________________ח.פ./ע.מ    שם ____________________        
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:הקבלנים להם סופקו עובדים זרים על ידי התאגיד בשנת הפעילות האחרונהכל רשימת  .יד

מס"ד
שם הקבלן לו 

סופקו העובדים 
הזרים

מס' ח.פ. של הקבלן
מס'  העובדים 
הזרים שסופקו

שם האתר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
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ערוכים בהתאם לכללי התאגיד יציג דו"חות כספיים  תנאי ההיתר, ל 3.2.5בהתאם לקבוע בסעיף  .טו
 כלהלן: החשבונאות והביקורת המקובלים בישראל 

, דוח שנתי מבוקר עבור למרץ בכל שנת היתר 31-התאגיד יציג עד ה -שנתי מבוקר דוח כספי .1

 (.31.3.18יוגש עד לתאריך  31.12.17כך לדוג' דוח ליום השנה שחלפה )

 31,  דוח כספי סקור חציוני ליום באוגוסט בכל שנה 31התאגיד יציג עד ליום  -דוח כספי סקור .2

 (31.8.18יוגש עד לתאריך   30.6.18ח ליום כך לדוג' דוביוני של אותה שנת היתר )

-Maasikimלהלן יוגשו על ידי התאגיד לכתובות איימיל:   2וטז 1טזהדוחות המפורטים בסעיף  

Finance@piba.gov.il , :02-6294625יש לקבל אישור על קבלת הדוח ברשות בטלפון . 

  

 אישור

יבוצע כל שינוי בפרט מן הפרטים שלעיל, לרבות הריני מאשר נכונות הפרטים שלעיל, והריני מתחייב שלא 

  .בעניין בעלי המניות, ללא אישור מראש ובכתב מרשות האוכלוסין וההגירה

 

 

 

____/____/____ ________________________________      ___________ 

 חתימה  תאגידשם מלא של המוסמך לחתום בשם ה                 תאריך

 

 אימות חתימה

 

אני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע בפני רו"ח/עו"ד _________________, במשרדי ברח' 

____________, מר/גב'___________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ )המוכר לי 

ושחתימתו/ה  תאגיד, המוסמך/מוסמכת לחתום בשם התאגידבאופן אישי(, והמשמש/ת _______ ב

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים תאגידת המחייבת א

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/חתמה עליה בפני.

 

   ____/____/____  _________________     __________ ____________ 

 חתימה וחותמת   שיוןימספר ר            שם מלא של רו"ח/עו"ד                תאריך                    
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 נספח ב'

 תצהיר בדבר חקירות ועבירות קודמות והליכי פש"ר / פירוק/ כינוס נכסים

 יש לצרף תצהיר נפרד בנוסח זה, חתום ומאומת כדין, של כל אחד מאלה:

 3.3בתאגיד )כהגדרתו בסעיף  המנהל הכללי, כל אחד מבעלי המניות וכל נושא משרה

 לנוהל(
 

____________________ לאחר  /ח.פ./ח.צ.ת.ז.אני הח"מ, ______________________________, 

אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה  ,עלי להצהיר אמת, וכי אם לא אעשה כןשהוזהרתי כי 

 בכתב כלהלן:

מלא את להקפיד ויש להנכונה(  /ות או יותר מהתפקידים הבאים, )הקף את האופציה ,באחד משמש אני

 : הפרטים בכל אחת מן האופציות שנבחרו

 
 :מוחזקות בידי אדם פרטי  התאגיד ומניות במידה רק - 1 סעיףאת למלא  יש

יש למלא ) _ ח.פ. התאגיד_____________________________________ בעל המניות בתאגיד .1

 ( את שמו של התאגיד עבורו מוגשת  הבקשה

 
   :2 סעיףאת מלא ת גיש בקשה למתן היתראשר ה תאגידחברה בע"מ המחזיקה במניות 

 ________________________ח.פ _______________ תאגיד יו של מניות __מחזיקה ב%___ .2

 (יש למלא את שמו של התאגיד עבורו מוגשת  הבקשה)

 
שהיא בע"מ ם פרטי או חברה בע"מ המחזיק/ה במניות של  חברה דאעל ידי  ימולא 3סעיף 

 : תאגיד המגיש בקשה למתן היתר  בעל/ת מניות 

שהיא בעלת           _ח.פ_______________ בעל מניות בחברת _______________________ .3

 תאגידה הואאשר ) ______ח.פ. ___ ________________המניות של חברת___________

 (   המגיש בקשה למתן היתר

 
גיש תצהירים נפרדים של וי 4תאגיד שמניותיו מחוזקות על ידי חברה ציבורית, ימלא את סעיף 

 שניים ממורשי החתימה בחברה הציבורית  בהתאם  לפרוטוקול זכויות החתימה של החברה. 
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יש ) ____________________.פ ח _____________________ של תאגיד  בעלת המניותכ .4

 (.מלא את שמו של התאגיד עבורו מוגשת  הבקשהל

 ___.______________________ ת.ז.________________________שם מורשה החתימה__ 

 

 ___._______________________ ת.ז.________________________שם מורשה החתימה__

 
)יש _______________________התאגיד  ________ ח.פ________________מנכ"ל בתאגיד .5

 (מלא את שמו של התאגיד עבורו מוגשת  הבקשהל

 

_ _____________________ח.פ התאגיד  ____________________ נושא משרה בתאגיד  .6

 (מלא את שמו של התאגיד עבורו מוגשת  הבקשהליש ) ____________________

 .____________________תפקידב

 

)יש  התאגיד _________________  _____ ח.פ__________________ בתאגידמורשה חתימה  .7

 (מלא את שמו של התאגיד עבורו מוגשת  הבקשהל

 

היתר מיוחד לקבלן כוח אדם לפי הארכת ל תאגידתצהירי זה בתמיכה לבקשה שמגיש האני עושה 

וכן היתרים להעסקת  1996 – לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 10 -ו  2סעיפים 

, לשם העסקת עובדים זרים בענף הבניין, וכל זאת 1991 -עובדים זרים לפי חוק עובדים זרים התשנ"א 

 לנוהל. .3.3.3  -ו 3.3.2 סעיפיםבהתאם לתנאים הקבועים ב
 

 משבצת המתאימה( ב  Xהשנים שקדמו לתאריך תצהירי זה  )סמן  5 -ב  .1
 

או בתקופה  ,או סמוך לפניה לעיל, שבתקופה האמורה -הורשע כל תאגיד לא הורשעתי אני, ולא 

או בתפקיד הכרוך  ,אחרת רלוונטית להרשעה, הייתי בעל עניין בו, או ששימשתי בו בתפקיד ניהולי

 בעבירות כלשהן;  -במילוי חובות מעביד כלפי עובדיו 

 . לרבות הגשת כתב אישום  -לעניין זה, "הרשעה"  

 

שבתקופה האמורה או סמוך לפניה או בתקופה אחרת  -או הורשע תאגיד כלשהו  הורשעתי, 

רלוונטית להרשעה, הייתי בעל עניין בו או שימשתי בו בתפקיד ניהולי או בתפקיד הכרוך במילוי 

  בעבירות שלהלן; -חובות מעביד כלפי עובדיו 
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ך או נגד התאגיד כתב במידה והוגשו נגד) לרבות הגשת כתב אישום  -לעניין זה, "הרשעה" 

 הכרעות הדין וגזרי הדין(:אישום יש לצרפו ביחד עם 
 

 משבצת המתאימה( ב  Xהשנים שקדמו לתאריך תצהירי זה  )סמן  5 -ב  .2
 

או סמוך לפניה או בתקופה אחרת  שלעיל שבתקופה האמורה -לא ננקטו כלפיי, או כלפי תאגיד 

רלוונטית לנקיטת הסמכויות, הייתי בעל עניין בו, או שימשתי בו בתפקיד ניהולי או בתפקיד 

 2000 -חוק איסור הלבנת הון, התש"ס סמכויות מכוח  -הכרוך במילוי חובות מעביד כלפי עובדיו 

 .1988 -וחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 

 
שבתקופה האמורה או סמוך לפניה או בתקופה אחרת רלוונטית  -פי תאגיד ננקטו כלפיי, או כל

לנקיטת הסמכויות, הייתי בעל עניין בו, או שימשתי בו בתפקיד ניהולי או בתפקיד הכרוך במילוי 

וחוק  2000 -חוק איסור הלבנת הון, התש"ס סמכויות מכוח  -חובות מעביד כלפי עובדיו 

 (:מצ"ב מסמכים הקשורים בנקיטת הסמכויותכלהלן ) ,9881 -ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 

 

העבירה )סעיף, ופירוט  

 מילולי(

בית 

המשפט/ 

 בית הדין

 שמות המורשעים

בטרם  –)או הנאשמים 

 הרשעה(

מספר 

 התיק

תאריך 

 הרשעה

 -)או אישום  

בטרם 

 הרשעה(

1.      

2.      

3.      

4.      

      

 תאריך נקיטת הסמכות כלפי מי ננקטה הסמכות הסמכות )סעיף ופירוט מילולי( 

1.    

2.    

3.    
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 משבצת המתאימה( ב  Xהשנים שקדמו לתאריך תצהירי זה  )סמן  3 -ב   .3

או סמוך לפניה או בתקופה אחרת רלוונטית שבתקופה האמורה  -לא הופעלו כלפיי או כלפי תאגיד 

להפעלת ההליכים, היה מצוי בבעלותי או בשליטתי, או תאגיד שבו שימשתי בתפקיד ניהולי או 

אף אחד מההליכים המפורטים בטבלה  -בתפקיד הקשור למילוי חובות מעביד כלפי עובדיו 

 שלהלן.

לפניה או בתקופה אחרת רלוונטית  שבתקופה האמורה או סמוך -הופעלו כלפיי או כלפי תאגיד 

 להפעלת ההליכים, היה מצוי בבעלותי או בשליטתי, או תאגיד שבו שימשתי בתפקיד ניהולי או 

הליך מההליכים המפורטים בטבלה שלהלן  –בתפקיד הקשור למילוי חובות מעביד כלפי עובדיו 

 על הפעלת הליכים(:המעידים מסמכים יש לצרף )
 

 
 

 
 קנסות מינהליים  .4

לפי מיטב ידיעתי, לא הוטל על החברה ו/או עלי ו/או על תאגיד בו שימשתי בעל מניות או בעל   

, או לפי 1991 –תפקיד בכיר כל קנס מינהלי או אחר בגין עבירה לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א 

 , בקשר עם העסקת עובדים זרים. 1987 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 
.)ב( לחוק 1יד1סדרתי תשלומו של  כל קנס מינהלי חלוט, כהגדרתו בסעיף לפי מיטב ידיעתי,  ה     

)להלן: "חוק עובדים זרים"(, או קנס אחר, שהוטל על החברה ו/או  1991 –עובדים זרים, התשנ"א 

עלי ו/או על תאגיד בו שימשתי בעל מניות או בעל תפקיד בכיר, בגין עבירה לפי חוק עובדים זרים, 

 מי ננקט ההליךכלפי  תאריך ההליך
, ביטולו או התלייתו, /היתרשיוןיאי חידוש ר

לחוק  10-)א( ו6)ג(, 2לפי הוראות סעיפים 
העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם או לפי 
הפרק הרביעי לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט 

– 1959 
חילוט ערובה מכוח תקנות העסקת עובדים על 

 1996 –ידי קבלני כוח אדם )ערובה(, התשנ"ו 

  

ביטול מלא של היתרי העסקה או סירוב מלא 
לבקשה למתן היתרי העסקה לפי הוראות סעיף 

טו לחוק עובדים זרים )אם הופעלו סמכויות 1
חלקיים של היתרי העסקה  לביטול או התנייה

  (פרטכאמור, נא 
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נא  בקשר עם העסקת עובדים זרים 1987 –ו לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז , א1991 –התשנ"א 

. פרט את הקנס שהוטל והוסדר תשלומו

_________________________________________________________________ 

 

               _________________________________________________________________ 

 בידי מנכ"ל התאגיד ובעל/י המניות בו בלבדימולא  5סעיף 

 

הם אנשים של התאגיד במידה ובעלי המניות  במשבצת הנכונה  X)יש לסמן  -  פשיטת רגל .5

 :(נושאי תעודת זהותפרטיים 

 

 . לא הוכרזתי פסול דין או פושט רגל ולא נפתחו נגדי הליכי פשיטת רגל  

 

 . הוכרזתי פסול דין או פושט רגל ונפתחו נגדי הליכי פשיטת רגל  

 בתיק מס' _____________.

 ובעלי המניות בתאגיד הם סעיף למילוי במידה  –פירוק / כינוס נכסים 

  :נושאת ח.פ./ ח.צ  חברות/ מספר חברה

ניתן לגבי התאגיד האמור צו פירוק / צו פירוק זמני או מונה לו כונס נכסים  לא 

 או שהתאגיד החליט על פירוק מרצון; 

 

ניתן לגבי התאגיד האמור צו פירוק /צו פירוק זמני או מונה לו כונס נכסים או          

 שהתאגיד  החליט על פירוק מרצון; 
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 2000 –שות המוסמכת לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס ידוע לי כי מידע אודותיי יועבר לר  .6

 מזמן לזמן, וייבדק על ידה.

 

על כל  ,רשות האוכלוסין וההגירהאגף לשכות פרטיות ותאגידים בלבכתב הריני מתחייב להודיע  .7

שינוי שיחול בפרטים האמורים בתצהירי זה, ובפרט על הרשעה לרבות הגשת כתב אישום, נקיטת 

ידוע לי כי אי ימים מיום השינוי.  7הליכים או הפעלת סמכויות כאמור בתצהירי זה, וזאת בתוך 

 מסירת הודעה על שינוי בפרטים האמורים מהווה עילה לסיוג/ביטול/ סירוב לחדש את ההיתרים

 לאחר עריכת שימוע כדין. 

 
 
 

 אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 

 

____/____/____  ______________            ___________ 

 חתימה   שם מלא של החותם   תאריך         

 

 

 אימות חתימה

 

_________________, במשרדי ברח' אני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע בפני עו"ד 

____________, מר/גב'___________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ )המוכר לי 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה תאגידבאופן אישי(, והמשמש/ת _______ ב

ישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/חתמה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, א

 עליו בפני.

 

   ____/____/____  _________________     __________ ____________ 

 חתימה וחותמת   מספר רישיון            שם מלא של רו"ח/עו"ד                תאריך                    
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 נספח ג'

 םתצהיר בדבר היעדר תאגידים קשורי

 יש לצרף תצהיר נפרד בנוסח זה, חתום ומאומת כדין, של כל אחד מאלה:

 3.3המנהל הכללי, כל אחד מבעלי המניות וכל נושא משרה בתאגיד )כהגדרתו בסעיף 

 לנוהל(

 

____________________  /ח.פ./ח.צ.ת.ז.אני הח"מ, ______________________________, 

אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,  ,אמת, וכי אם לא אעשה כןלאחר שהוזהרתי כי  עלי להצהיר 

 מצהיר בזה בכתב כלהלן:

יש להקפיד ולמלא הנכונה(  /ות)הקף את האופציהבאחד, או יותר מהתפקידים הבאים,  משמש אני

 : את הפרטים בכל אחת מן האופציות שנבחרו

 

 :מוחזקות בידי אדם פרטי  התאגיד ומניות במידה רק - 1 סעיףאת למלא  יש

יש _ ח.פ. התאגיד____________________ )_________________ בעל המניות בתאגיד .1

 ( למלא את שמו של התאגיד עבורו מוגשת  הבקשה

 
 :  2מלא את סעיף תגיש בקשה למתן היתר אשר התאגיד חברה בע"מ המחזיקה במניות 

_______________ _________ח.פ תאגיד _______________ מחזיקה ב%_____ מניותיו של  .2

 (יש למלא את שמו של התאגיד עבורו מוגשת  הבקשה)

 
ימולא על ידי אדם פרטי או חברה בע"מ המחזיק/ה במניות של  חברה בע"מ שהיא  3סעיף 

 בעל/ת מניות תאגיד המגיש בקשה למתן היתר  : 

שהיא בעלת           _______________________ _ח.פ_______________בעל מניות בחברת  .3

המגיש  אשר הוא התאגיד) ח.פ. _______ ________________המניות של חברת___________

 (   בקשה למתן היתר
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ויגיש תצהירים נפרדים של  4תאגיד שמניותיו מחוזקות על ידי חברה ציבורית, ימלא את סעיף 

 החתימה בחברה הציבורית  בהתאם  לפרוטוקול זכויות החתימה של החברה.  שניים ממורשי

יש ) ____________________.פ ח _____________________ של תאגיד  בעלת המניותכ .4

 (.מלא את שמו של התאגיד עבורו מוגשת  הבקשהל

 ___.______________________ ת.ז.________________________שם מורשה החתימה__ 

 

 ___._______________________ ת.ז.________________________שם מורשה החתימה__

 
)יש __________התאגיד _____________ ________ ח.פ________________מנכ"ל בתאגיד .5

 (מלא את שמו של התאגיד עבורו מוגשת  הבקשהל

 

____________________ ח.פ התאגיד ______________________  נושא משרה בתאגיד  .6

 (מלא את שמו של התאגיד עבורו מוגשת הבקשהליש ) ____________________

 ____________________.תפקידב

 

)יש  התאגיד _________________  _____ ח.פ__________________ מורשה חתימה בתאגיד .7

 (מוגשת  הבקשהמלא את שמו של התאגיד עבורו ל

 

למתן היתר מיוחד לקבלן כוח אדם לפי  תאגידבתמיכה לבקשה שמגיש ה ,עושה תצהירי זהאני 

וכן היתרים להעסקת  1996 –לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו  10 -ו  2סעיפים 

, לשם העסקת עובדים זרים בענף הבניין, וכל זאת 1991 - עובדים זרים לפי חוק עובדים זרים התשנ"א

 הל.לנו 3.2.3 סעיףבהתאם לתנאים הקבועים ב

 

יינתנו היתרים לפי נוהל וברור לי כי לא  הריני מתחייב כי התאגיד יפעל באופן עצמאי ובלתי תלוי .1

זה, לתאגידים קשורים או לתאגידים הפועלים בתיאום ביניהם באופן ישיר או עקיף, או באמצעות 

 גופים חיצוניים. 
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לא קיים כל הסכם לחלוקת רווחים או שליטה בתאגיד עם אדם מחוץ כי בנוסף, הריני להצהיר  .2

ו הסדרים אחרים כלשהם, המעניקים לתאגיד, וכי לא נעשו בעבר ולא יעשו בעתיד הסכמים א

זכויות ו/או מעורבות בניהול או קבלת החלטות או רווחים או זכויות חתימה בשמו של התאגיד, 

 או בעלות או שליטה לגורם כלשהוא, מלבד בעלי המניות, המנכ"ל ונושאי המשרה כהגדרתם

במידה ידוע לי כי כפי שדווחו על ידי התאגיד ואושרו על ידי רשות האוכלוסין וההגירה.   ,בנוהל

לאחר עריכת שימוע  יתברר בדיעבד, כי אכן נעשו הסדרים כאלו, יבוטלו ההיתרים של התאגידו

 . כדין

 

למיטב ידיעתי ועל פי בדיקה שערכתי, לא הוגשה בקשה למתן היתר מיוחד לקבלן כוח אדם או  .3

 ה לקבלת היתרים לשם העסקת עובדים זרים בענף הבניין על ידי אף אחד מאלה:בקש

 

, מחזיקים באחת או יותר תאגיד עצמו, או ההח"מ או בן משפחה שלהח"מ תאגיד ש (1)

בין במישרין, ובין של תאגיד אחר בעל היתר להעסקת עובדים זרים בענף הבניין, ממניותיו, 

 אחר, או מספר תאגידים, שלהם יש מניות בו.באמצעות החזקת מניות של תאגיד 

 

מוחזקות, במישרין או באמצעות החזקת מניות של תאגיד   תאגיד שאחת או יותר ממניותיו (2)

אחר או מספר תאגידים, בידי מי שמחזיק במניה אחת או יותר של החברה, בין במישרין 

 .ובין באמצעות החזקת מניות של תאגיד אחר או מספר תאגידים
 

, בין במישרין, ובין באמצעות החזקת מניות של תאגיד תאגיד המחזיק במניות של החברה (3)

 אחר או מספר תאגידים, המחזיק במניות החברה.

בן זוג וכן אח, הורה, הורה של הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן  – בן משפחה"לעניין זה "

 זוגו של כל אחד מאלה.
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לרשות אני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי בפרטים האמורים בתצהירי זה, אודיע על כך  .3

כי אי מסירת הודעה על שינוי  לי ידוע ימי עבודה מיום השינוי. 3בכתב בתוך  האוכלוסין וההגירה

בפרטים האמורים מהווה עילה לסיוג/ביטול/ סירוב לחדש את ההיתרים לאחר עריכת שימוע 

 .כדין
  
 אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 

____/____/____ ______________            ___________ 

 חתימה   שם מלא של החותם  תאריך          
 

 

 אימות חתימה

אני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע בפני עו"ד _________________, במשרדי ברח' 

____________, מר/גב'___________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ )המוכר לי 

באופן אישי(, והמשמש/ת _______ בחברה, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה 

/חתמה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם

 עליו בפני.

   ____/____/____  _________________     __________ ____________ 

 חתימה וחותמת   מספר רישיון            שם מלא של רו"ח/עו"ד                תאריך                    
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  נספח ד'

 הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי

 בנוסח זה, חתום ומאומת כדין, של כל אחד מאלה:יש לצרף תצהיר נפרד 

 3.3המנהל הכללי, כל אחד מבעלי המניות וכל נושא משרה בתאגיד )כהגדרתו בסעיף 

 לנוהל(

 

____________________ לאחר  /ח.פ./ח.צ.ת.ז.אני הח"מ, ______________________________, 

אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה  ,שהוזהרתי כי  עלי להצהיר אמת, וכי אם לא אעשה כן

 בכתב כלהלן:

יש להקפיד ולמלא את הנכונה(  /ות)הקף את האופציהבאחד, או יותר מהתפקידים הבאים,  משמש אני

 : הפרטים בכל אחת מן האופציות שנבחרו

 

 ___________________________.פ.ח _______________________בתאגידהמניות  /תבעל .1

 (מלא את שמו של התאגיד עבורו מוגשת  הבקשהליש 

 

מלא ליש  ___________________________.פ.ח _______________________בתאגיד מנכ"ל  .2

 (את שמו של התאגיד עבורו מוגשת  הבקשה

 

נושא משרה בתאגיד ___________________ ח.פ התאגיד ____________________  .3

( את שמו של התאגיד עבורו מוגשת  הבקשהמלא ליש ____________________ 

 ______.תפקיד__________________ב

 

בתאגיד ___________________ ח.פ התאגיד ____________________ מורשה חתימה  .1

 .(מלא את שמו של התאגיד עבורו מוגשת  הבקשהליש  ____________________

 

החברה הציבורית שם  -המבקש התאגידמורשה חתימה בחברה ציבורית המחזיקה במניות  .2

 ______המחזיקה_________ח.צ. __________מס' ___________ _________________
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יש למלא את שמו של   ___________________ח.פ תאגיד_____________________ במניות 

 ( התאגיד עבורו מוגשת  הבקשה

 
 

רשות האוכלוסין לאני נותן בזה את הסכמתי כי משטרת ישראל תעביר את המידע הפלילי המנוהל על שמי 

, לפי דרישה של המשרד האמור, בכל עת מיום חתימת הסכמתי זו ובמהלך כל תקופת ההיתר ההגירהו

  ה החברהמיוחד לקבלן כוח אדם וכן ההיתרים להעסקת עובדים זרים בענף הבניין, שבקשה לקבלתם הגיש

ולפי חוק עובדים זרים  1996 –לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו  10 -ו 2לפי סעיפים 

ביטול, או לצורך וזאת לצורך הפעלת הסמכות למתן ההיתר המיוחד, או ההיתרים, , 1991 -התשנ"א

ו לפי חוק העסקת עובדים על , א1991 –התלייה או שינוי של כל אחד מהם, לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א 

 ; 1981 –, ובהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 1996 –ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 

 

 

 

 אני מאשר כי ידועה לי זכותי לעיין במידע האמור במשטרת ישראל.

____/____/____   _____________           ___________ 

 חתימה   שם מלא של החותם    תאריך
   

 
 אימות חתימה

אני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע בפני רו"ח/עו"ד _________________, במשרדי ברח' 

____________, מר/גב'___________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ )המוכר לי 

צהיר אמת וכי יהיה/תהיה באופן אישי(, והמשמש/ת _______ בחברה, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לה

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/חתמה 

 עליו בפני.

 

__/____/______    _________________        _________      ____________ 

  חתימה וחותמת       שיוןימספר ר  שם מלא של רו"ח/עו"ד                 תאריך 
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 'הנספח 

 לצורך עמידה בהתחייבויות תאגידפירוט בעניין מקורות המימון של ה

 שתחולנה אם יתקבלו היתרים, ולצורך העמדת הערובה
 

 תאגידאני הח"מ _____________________, ת.ז. _______________, מתחייב בזה בשם 
מוסמך להתחייב  שאני(, "תאגיד"ה –_ )להלן _____________________, ח.פ. _______________

, במסגרת בקשה שהגישה להארכת היתר מיוחד להעסקת עובדים זרים על ידי קבלן כוח אדם, וכך בשמ
והיתרים לפי חוק  1996 –לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו  10 -ו 2לפי סעיפים 

המימון הנדרשים לצורך עמידה בהתחייבויות בקשר עם  , כי פירוט מקורות1991 -עובדים זרים התשנ"א
 :ההיתרים המבוקשים הוא

 
שהועסקו על ידי  עובדים זרים ')יש לציין מסעו"ז  __ __________________  עלות להעסקת .1

)להלן:    30.11.17יום לועד    _________________, מיום ( בשנת הפעילות האחרונה התאגיד
 ____ ₪.___היא  בסך של ___"( התקופה האמורה

 .₪: _________________  ואה תקופה האמורההכנסות לסך  

 לתקופה האמורה.לשנת הפעילות  תאגידמצ"ב פירוט התקציב השנתי של ה 

 ____ ₪. ___________הוא בסך של _______נכון ליום חתימת תצהיר זה  תאגידההון העצמי של ה .2

 העצמי ולרכישת רכוש קבוע, ציוד ומימון ההון החוזר:_____________פירוט מקורות המימון להון 

 

 
 הון עצמי בניכוי השקעות, הלוואות, לרבות מתן שעבודים לצדדים קשורים:__________ –הון עצמי 

 _______________________________טחונות: __________________________יהב פירוט
 

 שם_____________________תפקיד________________________חתימה_________________

 
 אימות חתימה

 
אני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע בפני רו"ח/עו"ד _________________, במשרדי ברח' 
 ____________, מר/גב'___________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ )המוכר לי

ושחתימתו/ה  תאגיד, המוסמך/מוסמכת לחתום בשם התאגידבאופן אישי(, והמשמש/ת _______ ב
מחייבת את החברה, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/חתמה עליו בפני.
__/________/__  _________________  ____________      ___________ 

 חתימה וחותמת      שיוןימספר ר  שם מלא של רו"ח/עו"ד    תאריך              



מינהל שירות 
למעסיקים ולעובדים 

 זרים
 

ולשכות אגף תאגידים 
 פרטיות

 

 

 
 

 
 

 , ירושלים 3בניין כי"ח קומה  42רח' אגריפס 

 02-6309712פקס:  02-6294446/9טל: 

email@piba.gov.il 

 

 

 

 29מתוך  24עמוד  2018-2019לשנים היתרים לקבלן כוח אדם להעסקת עובדים זרים בענף הבניין הארכת טופס בקשה ל

 

 'וספח נ

  תצהיר בדבר מקור הערבות
לאחר קבלת ההודעה על  ,ופקד במשרדי הרשותתהתצהיר ימולא עבור הערבות אשר 

 מתן היתר העקרוני.

 כ:אשר משמש , ______________ /ח.פ./ח.צ.ת.ז.__________________  םהחתו אני

 
 :מוחזקות בידי אדם פרטי  התאגיד ומניות במידה רק - 1 סעיףאת למלא  יש

יש _ ח.פ. התאגיד____________________ )_________________ בעל המניות בתאגיד .1

 ( למלא את שמו של התאגיד עבורו מוגשת  הבקשה

 
 :  2מלא את סעיף תגיש בקשה למתן היתר אשר התאגיד חברה בע"מ המחזיקה במניות 

_______________ _________ח.פ תאגיד _______________ מחזיקה ב%_____ מניותיו של  .2

 (יש למלא את שמו של התאגיד עבורו מוגשת  הבקשה)

 
ימולא על ידי אדם פרטי או חברה בע"מ המחזיק/ה במניות של  חברה בע"מ שהיא  3סעיף 

 בעל/ת מניות תאגיד המגיש בקשה למתן היתר  : 

שהיא בעלת           בעל מניות בחברת _______________________ _ח.פ_______________ .3

 אשר הוא התאגיד) ח.פ. _________ ________________המניות של חברת___________

 (   המגיש בקשה למתן היתר

 
ויגיש תצהירים נפרדים של  4תאגיד שמניותיו מחוזקות על ידי חברה ציבורית, ימלא את סעיף 

 שניים ממורשי החתימה בחברה הציבורית  בהתאם  לפרוטוקול זכויות החתימה של החברה. 

יש ) ____________________.פ ח _____________________ של תאגיד  בעלת המניותכ .4

 (.מלא את שמו של התאגיד עבורו מוגשת  הבקשהל

 ___.______________________ ת.ז.________________________שם מורשה החתימה__ 

 

 ___._______________________ ת.ז.________________________שם מורשה החתימה__
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ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים  אחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולהל

 הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור:

(  אשר הונפקה 1996-הערובה )כהגדרתה בתקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )ערובה(, התשנ"ו

________ ___________________,ומספרה______________________ לי על ידי בנק/חברת ביטוח

 ( סניף9בנק הדואר )מספר  243438( הערבותמופקדת  בובסך __________________ מס' חשבון בנק )

והוגשה לרשות רשות האוכלוסין ההגירה  (הערבות מופקדתבו ) שם בעל החשבון( 1ראשי )מס' סניף 

לשנת  ןקבלן כוח אדם להעסקת עובדים זרים בענף הבנייהאוכלוסין וההגירה לצורך קבלת  היתר לשמש כ

 . ההיתר הנוכחית

 : את האפשרות הנבחרת( X-)נא לסמן ב ניתנה על ידי אחד מאלה

 קבלן כוח אדם;  (1)

 חברת האם של קבלן כוח אדם שהוא חברה בע"מ;  (2)

ערבות בנקאית שנתן לו  רשות האוכלוסין וההגירה לקוח של קבלן כוח אדם, אשר הסב לטובת   (3)
  אותו קבלן כוח אדם;.

                                               

 שם_____________________תפקיד________________________חתימה_________________

 
 אימות חתימה

 
אני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע בפני רו"ח/עו"ד _________________, במשרדי ברח' 

/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ )המוכר לי ____________, מר/גב'___________, שזיהה

ושחתימתו/ה  תאגיד, המוסמך/מוסמכת לחתום בשם התאגידבאופן אישי(, והמשמש/ת _______ ב

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים תאגידמחייבת את ה

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/חתמה עליו בפני.הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את 

____/____/____  _________________  ____________      ___________ 

 חתימה וחותמת      שיוןימספר ר  שם מלא של רו"ח/עו"ד    תאריך              
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 ריכוז מסמכים שיש לצרף לבקשה

 יש לצרף לבקשה.לנוחיות מגיש הבקשה, להלן ריכוז של מסמכים אותם 

-לשם העסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנים  בקשה להארכת היתרים לקבלן כוח אדם  .1

2018-2019. 

 

 .נספח א' –תאגיד המבקשפרטי ה .2

 
 פלט עדכני של הרישום אצל רשם החברות בישראל. .3

 עץ מבנה .4

 
, פרוטוקול זכויות חתימה של ך, ובמידת הצורתאגידפרוטוקול בדבר זכויות חתימה בשם ה .5

 בעלת המניות של התאגיד. 

עבור  .נספח ב' - תצהיר בדבר חקירות ועבירות קודמות והליכי פש"ר / פירוק/ כינוס נכסים  .6

 כל בעלי המניות, המנכ"ל, ונושאי המשרה בתאגיד. 

 –מסמכים, אודות נקיטת סמכויות לפי חוק הלבנת הון או חוק ההגבלים העסקיים  .א

למנכ"ל, בעלי המניות ונושאי המשרה בתאגיד, וכן לתאגידים שהיו בעלי עניין בהם, או 

 ששימשו בהם תפקיד.

מסמכים, אם ישנם, אודות הפעלת הליכים לפי חוק עובדים זרים או חוק העסקת  .ב

למנכ"ל, בעלי המניות ונושאי המשרה בתאגיד, וכן  –עובדים על ידי קבלני כוח אדם 

 בבעלותם או בשליטתם או ששימשו בהם תפקיד.לתאגידים שהיו 

 מסמכים , אם ישנם אודות הליכי פש"ר,פירוק, כינוס נכסים . .ג

 –מהמנכ"ל, בעלי המניות ונושאי המשרה בתאגיד  -תצהיר בדבר היעדר תאגידים קשורים  .7

 עבור כל בעלי המניות, המנכ"ל, ונושאי המשרה בתאגיד.  .נספח ג'

עבור כל בעלי המניות, המנכ"ל, ונושאי  מידע מהמרשם הפליליהסכמה למסירת  'נספח ד .8

 המשרה בתאגיד. 

 .  'הנספח  –פירוט מקורות המימון הנדרש לצורך עמידה בהתחייבויות  .9

'ונספח  –תצהיר בדבר פרטי הערבות  .10
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 ______________ שם התאגיד:
 ______________  ח.פ. : 

דימונה שם בעל המניות: 
 בע"מ

 512795367ח.פ. : 

ירושלים (: 3שם בעל המניות )
 בע"מ

 512498725ח.פ. : 

ישראל (: 2שם בעל המניות )
  בע"מ

 512473846ח.פ. : 

ישראל מר (: 1שם בעל המניות )
  ישראלי

 222222222ת.ז: 

 יוסף יוספובשם בעל המניות: 
 999999999ת.ז: 

 מאיר מאירישם בעל המניות: 
 777777777ת.ז: 

 שלומי שלוםשם בעל המניות: 
 333333333ת.ז: 

אברהם שם בעל המניות: 
 אברמסקי

 555555555ת.ז : 



מינהל שירות 
למעסיקים ולעובדים 

 זרים
 

ולשכות אגף תאגידים 
 פרטיות

 

 

 
 

 
 

 , ירושלים 3בניין כי"ח קומה  42רח' אגריפס 

 02-6309712פקס:  02-6294446/9טל: 

email@piba.gov.il 

 

 

 

 29מתוך  28עמוד  2018-2019לשנים היתרים לקבלן כוח אדם להעסקת עובדים זרים בענף הבניין הארכת טופס בקשה ל

 

 


