
   

 

 

 

ישראל נת  מדי   
רה  י וההג ן  סי ו כל ת האו רשו  

י טק  די חברת הי לוי על י המבקשת להעסיק מומחה תצהיר למי  
. זר בתחום היי טק ו 5.3.0043לנוהל מס'  3ב"שכר מומחים" כמפורט בסעיף   

  

(5.3.0043' לנוהל ג)נספח      

 

 
 
 

 לעונשים צפוי וכי אהיה האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ,____________________ ז..ת _______________ מ"הח אני

 :כדלקמן בזאת מצהיר ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים

אני משמש בתפקיד ________________ בחברת היי טק __________________, ח.פ. )להלן: "המבקשת"( שבשמה  .1

וגשה הבקשה להעסקת המומחה הזר מר/גב' _______________ דרכון _______________ )מדינה( מספר ה

 ____________ )להלן: "מומחה היי טק"( ותצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקשת בתמיכה לבקשה.

או לשירות המפותח על  הנני מצהיר כי מומחה ההיי טק הוא בעל מומחיות ייחודית המסייעת לפעילות עסקית שקשורה למוצר .2

 ידי המבקשת / יועסק על ידי המבקשת בתחום המחקר והפיתוח. 

 שלא יפחת ברוטו חודשי יסוד שכר ההיי טק למומחה ישולם ,ההיי טק מומחה את להעסיק הבקשה תאושר אם כי מתחייב הנני .3

 זה סכום לעת. לאומי מעת טוחלבי המוסד ידי על שמתפרסם כפי שכיר למשרת במשק הממוצע השכר לפעמיים השווה מסך

 סכום כל ,האמור לשכר בנוסף ,הזר למומחה לשלם מתחייבת והמבקשת ,רגילה במשרה עבודה בעד הזר למומחה ישולם

  .נוספות בשעות או במשמרות עבודה בעד כדין לעובד המגיע

 העולים רפואי בגין ביטוח סכומים לנכות ואין ,נלווים סכומים או הולמים מגורים בגין סכומים לנכות אין השכר בחישוב כי לי ידוע .4

 מגורים בעד מהשכר ניכוי תנאי הוגנים( )שיעור והבטחת כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים בתקנות הקבועים הסכומים על

 בעד מהשכר ניכוי הוגנים( )שיעור תנאי והבטחת שלא כדין העסקה איסור( זרים עובדים ובתקנות , 2000 -ס"התש הולמים(,

 לעובד המסופקים ובמשקאות באוכל מהשכר חלק תשלום לי כי ידוע כן .בתוקף שהם ,2001 -ב"התשס רפואי( ביטוח דמי

 והמשקאות האוכל של השוק לשווי מעבר ולא העובד של בכתב קבלת הסכמה לאחר רק ייעשה ,העבודה במקום המומחה

  1958 -ח"תשי ,השכר הגנת חוק להוראות בהתאם והתשלום יהא ,קבלות על ובהתבסס האמורים

 תקופת שהייתו כל במשך ההיי טק למומחה זה לתצהירי 3 בסעיף הנקוב השכר מלוא את תשלם המבקשת כי מתחייב הנני .5

ההיי  מומחה חלו לגבי כי הוכחתי אם למעט היי טק, מומחה לאותו עבודה תסופק לא באם גם ,שיינתן ההיתר פי על בישראל

 .פיצויי הפיטורים את פיטורים לפיצויי הזכאי מעובד לשלול היה ניתן הדין, פי על שבהן נסיבות טק

 או אם ,שהיא סיבה מכל לעיל 3 בסעיף כמפורט מומחים למומחה היי טק שכר שולם לא כי יתברר אם כי ולמבקשת לי ידוע .6

 המומחה ההיתר להעסקת יוארך לא ,ובהיתר נספחיה על הבקשה בטופס כמפורט המומחה להעסקת ההיתר מתנאי אחד הופר

 לתת ולסרב כדין שימוע לאחר עריכת למבקשת שניתן ההיתר את להתלות/לסייג/לבטל רשאית תהיה והרשות נוספת לתקופה

 .בעתיד היתרים למבקשת

 .זה לתצהירי 4-ו 3 בסעיפים כמפורט הזר המומחה של שכרו לשלם כלכלית יכולת למבקשת כי מצהיר הנני .7

 מאפשר אינו אופי המשרה כי/המבוקשת למשרה מקומי עובד מציאת לצורך פעולות סבירות ביצעה המבקשת כי מצהיר הנני .8

 הנימוקים. או הפעולות את להלן ופרט המיותר את מחק( מקומי עובד העסקת

             

             

              

 .הפרויקט/העבודה מתלהשל המוערכת התקופה את לפרט יש מפרויקט חלק/עבודה לבצע אמור אם המומחה .9

_______________- 

 
 

 
                                         

 

2מתוך   1ף ד  

5.3.0042 מספר  נוהל  רשות האוכלוסין וההגירה   



   

 

 

 

ישראל נת  מדי   
רה  י וההג ן  סי ו כל ת האו רשו  

י טק  די חברת הי לוי על י המבקשת להעסיק מומחה תצהיר למי  
. זר בתחום היי טק ו 5.3.0043לנוהל מס'  3ב"שכר מומחים" כמפורט בסעיף   

  

(5.3.0043' לנוהל ג)נספח      

 

 
 

 כל וכן ,למומחה ההיי טק ששולם החודשי השכר על ח"רו אישור ,דרישתה לפי ,ברשות ההיתרים לאגף להמציא מתחייב הנני .10

 .הזר למומחה ששולמו התשלומים נכונות לגבי ביקורת עריכת לצורך שיידרש מסמך

 כניסתו למדינת לאפשר אין נסיבותיה שמחמת פלילית בעבירה הורשע ולא חשוד אינו ההיי טק מומחה ,ידיעתי מיטב לפי .11

 .ישראל

 ואשר צוינו בבקשה אשר בעבודות/במקצוע ורק אך המבקשת ידי על יועסק אשר ההיי טק מומחה כי ,ומתחייב מצהיר הנני .12

 מבלי ,בבקשה למצוין אחר בניגוד למעסיק ניודו או אחרת בעבודה המומחה העסקת כי לי עידו .אגף ההיתרים ידי על אושרו

 .ההיתר תנאי של הפרה מהווים ,וההגירה האוכלוסין רשות של מראש אישור

 הכישורים והמומחיות בעל הוא כי ,מצאתי וכי ,זו בקשה נשוא הזר המומחה של כישוריו את היטב בדקתי כי ,מצהיר הנני .13

  .זו בקשה הוגשה שלשמה העבודה לביצוע םהדרושי

 .זרים עובדים ד' לחוק 1 סעיף לפי רפואי ביטוח ,המעסיק חשבון על ,היי טק למומחה לספק חובה חלה כי לי ידוע .14

 זה כאמור בסעיף הזר לנתין רפואי ביטוח העדר ,זו בקשה לפי ההיי טק מומחה להעסקת היתר למבקשת יינתן אם כי לי ידוע .15

 .ההיתר אישום וביטול כתב הגשת/מנהלי קנס להטלת להביא העלול המבקשת ידי על ההיתר תנאי של ההפר יהווה

 זר העסקת עובד על חלות ,בנוסף וכי ,זר עובד של העסקתו על גם חל ישראלי עובד על החל המגן העבודה משפט כי לי ידוע .16

 תנאי של הפרה הזר מהווה המומחה של העבודה זכויות של הפרה כי לי ידוע . 1991 -א"התשנ ,זרים עובדים חוק לפי הוראות

 (.  (. www.piba.gov.il של הרשות אינטרנט באתר "הזר לעובד זכותון"ב לעיין ניתן זה בעניין( לביטולו ותביא ההיתר

 .ונכונים מדויקים לו הנלווים המסמכים גבי ועל הבקשה טופס גבי על שצוינו הפרטים כל בזה, כי מצהיר אני .17

 להתלייתו/לסיוגו/ההיתר  לביטול עילה מהווה לרשות מדויקים לא/כוזבים פרטים מסירת כי לי ידוע

 .כדין עריכת שימוע לאחר

___________________       ___________________  
 המצהיר חתימת                       תאריך         

 

 ד"עו אישור

 'גב/מר בפני הופיע ____________ ביום כי תבזא מאשר ,ד"עו _________________מ"הח אני

 את האמת להצהיר עליו כי שהזהרתיו ולאחר ____________________ .ז.ת נושא _____________________

 .בפני ל"הנ התצהיר על חתם ,בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה כן יעשה לא ואם

___________________         __________________ 

 חתימה         חותמת

 :ח"רו /ד"עו אישור     

 ה/בחתימתו לחייב ת/מוסמך ___________________ .ז.ת __________________ 'גב/מר כי בזה מאשר הנני

 ________________ .פ.ח ___________________________ המבקשת החברה את

________________       _________________ 

 תאריך         וחותמת חתימה

 
 

 

2מתוך  2דף   

5.3.0042 מספר  נוהל  רשות האוכלוסין וההגירה   


