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 באזור אילת העסקת עובדים ירדנים נוהל

 הקדמה - 1פרק 

-יג לחוק עובדים זרים, התשנ"א1, מכוח סעיף הגשת בקשות למתן היתריםאת אופן נוהל זה נועד להסדיר  .1.1

)להלן: עובדים  העסקת עובדים ירדנים יומיים באזור אילת)להלן: "חוק עובדים זרים" או "החוק"(, לצורך  1991

 וכן את, היומיים אשרות ורישיונות עבודה לעובדים הירדניםאת אופן הגשת בקשות לוכן  ,ירדנים יומיים"(

יובהר כי נוהל זה אינו חל על העסקת עובדים ירדנים  פם.ולתוקכאמור והרישיונות היתרים ההתנאים למתן 

 .  29.6.14מיום  1773במלונות באזור אילת על פי החלטת ממשלה מס' 

לבין הוא פרוטוקול אשר נחתם בין מדינת ישראל  באזור אילת,יומיים דים ירדניים להסדר העסקת עובהרקע  .1.2

, אשר מעגן את פרויקט העסקת עובדים 2002בדצמבר  12, והוארך ביום 2000במארס  07ממלכת ירדן ביום 

ילת, נוהל זה הינו נוהל מיוחד אשר מתייחס להעסקת עובדים ירדנים יומיים באזור א. ירדנים יומיים באילת

)להלן: "הרשות"(  של רשות האוכלוסין וההגירהאחרים העסקת עובדים אלה אינה כפופה לנהלים ככלל, ו

 .אחריםלמתן היתרים להעסקת עובדים זרים בענפים 

ועל הנוהג בעניין זה, מספר ההיתרים להעסקת עובדים  2בהתבסס על הוראות ההסכמים כמפורט בסעיף  .1.3

 )להלן: "המכסה המאושרת"(.  נהוג עד כההיתרים כפי שהיה  300 ימשיך לעמוד עליומיים ירדנים 

העובדים הירדנים שהעסקתם תותר לפי נוהל זה הם עובדים "יומיים" שאינם רשאים ללון בישראל, אלא יוצאים   .1.4

 מדי יום  בסוף יום העבודה מאילת לעקבה דרך מסוף הגבול "רבין", וחוזרים לאילת ידי בוקר של ימי עבודתם.

ן להעסיק את העובדים הירדנים לפי נוהל זה באזור אילת בלבד, דהיינו בתחומה המוניציפאלי של העיר נית .1.5

אילת ובאזור הסמוך של אילות. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אסורה העסקת עובדים ירדנים מצפון לאזור 

 תעשיה שחרות.

 יוקצויג' לחוק עובדים זרים אשר 1הוראות נוהל זה מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההיתרים לפי סעיף  .1.6

לחוק האמור )להלן: "הממונה"(, , לצורך העסקת עובדים  1על ידי "הממונה", כהגדרתו בסעיף למעסיקים 

 (."היתר ההעסקה"או  "ההיתר")להלן:  יומיים באזור אילתירדנים 

הטלת קנס מנהלי או  הפרת אחד או יותר מתנאי נוהל זה מהווה הפרה של תנאי ההיתר ועלולה לגרור אחריה .1.7

בעתיד, היתרים ו/או סירוב למתן הגשת כתב אישום לפי חוק עובדים זרים, וכן ביטול, התליה, סיוג או התניה 

 טו לחוק עובדים זרים.1בהתאם להוראות סעיף 

כל הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים בקשר עם העסקת הוראות נוהל זה באות להוסיף על כל הוראה לפי  .1.1

)להלן: "חוק שכר  1987-חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, תשמ"זהירדנים היומיים, וכן לפי העובדים 

 מינימום"( והתקנות לפיהם, ולא לגרוע מהוראות אלו.
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, ועל מעסיק שקיבל היתר לפי נוהל זה, מהווה אישור לכניסת עובד ירדני לישראל האינקבלת היתר העסקה  .1.9

אשרה ורישיון שהייה קבלת על מנת להסדיר  ,באילת כמפורט להלןהגירה וההאוכלוסין רשות לשכת ל לפנות

כמו כן אין ההיתר מהווה התחייבות של המדינה להתיר  .הירדנים שהוא מבקש להעסיקועבודה כדין לעובדים 

כניסה ו/או העסקה של מספר כלשהו של עובדים ירדנים בישראל, אלא רק אישור הממונה כי העסקה המבוצעת 

  )א( לחוק עובדים זרים.2לתנאי ההיתר לא תהווה עבירה על סעיף בהתאם 

מהווים נושא הנתון לשינויים  , ובכלל זה עובדים מירדן,יודגש כי כניסתם, שהייתם ועבודתם של עובדים זרים .1.10

העובדים  תהצורך בהסכמממדיניותה של הממשלה, מוהמושפעים מאירועים ושיקולים שונים, ובין היתר 

כמו גם מאפשרות הסדרת העסקת של  ,כל הקשור לעבודה בישראל ו/או להמשך עבודה כאמורהמעסיקים בו

עובדים ירדנים בישראל בין הממשלות בכל עת נתונה, לרבות באופן התואם את הדין ואת המדיניות בישראל 

לגוף כלשהו התחייבות לאגם או  משום הבטחה או ,או במתן היתר ,אין באמור בנוהל זהיודגש שוב כי  .וכדומה

לגבי שהייתם, כניסתם או עבודתם של עובדים זרים בכלל או של מספר מסוים של עובדים זרים, בתקופה או 

 . תמסוימות בתקופו

 העסקה תנאים מקדמיים לקבלת היתר – 2פרק 

 , לעמוד בתנאים המקדמיים שלהלן:יומיים על מעסיק המבקש לקבל היתר להעסקת עובדים ירדנים

ינו עוסק מורשה או חברה בע"מ, הרשום כדין בישראל, והוא מבקש להעסיק עובד ירדני, מבקש ההיתר ה .2.1

 בהיתר ההעסקה ולא בעבודות אחרות כלשהן. תפורטנהומתחייב להעסיקו רק בעבודות אשר 

וכל ענף או עיסוק  ,הענפים בהם תותר העסקת העובדים הירדנים הינם: בניין, תעשייה ושירותים, חקלאות .2.2

  .בע ע"י המדינה כי ניתן להעסיק בהם עובדים ירדניםאחרים שנק

 על מעסיק המבקש להעסיק עובדים ירדנים בענף הבניין, להיות קבלן רשום ברשם הקבלנים, שרישיונו בתוקף.  .2.3

לבקשה למתן היתר העסקה(, בו הוא התחייב, בין  ד'מבקש ההיתר חתם על "כתב התחייבות המעסיק" )נספח  .2.4

 היתר, כי:

 אדם, או קבלן שירותי קרקע.-את העובד באופן ישיר ולא באמצעות חברת כוח הוא יעסיק .א

אדם או מתווך -הוא לא ינייד או יעביר את עובדיו הרשומים בהיתר לעבודה אצל אחר, ולא יפעל כקבלן כוח .ב

 כוח אדם.

בת לצורך ביקורות והן בחו , הןהוא ישתף פעולה עם עובדי רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד הכלכלה .ג

 מסירת מידע בהתאם להוראות חוק עובדים זרים וחוקי עבודה אחרים.

 לעיל. 1הוא יעסיק את העובדים רק באזור אילת כמפורט בפרק  .ד

מעסיק אשר יבקש לקבל היתר להעסיק עובד ירדני, יידרש להסדיר תשלום של כל הקנסות החלוטים כהגדרתם   .2.5

 ידי הרשות בקשר עם העסקת עובדים זרים.-ו על)ב( לחוק עובדים זרים, אשר הוטלו עלי1יד1בסעיף 
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 קריטריונים לחלוקת ההיתרים – 3רק פ

יחולקו ההיתרים בהתאם  –המכסה המאושרת יתרת במידה ויוגשו בקשות להיתרים במספר שאינו עולה על  3.1

 לעיל. 2בפרק המפורטים לעיל תנאים עמידה בלבקשות במלואן, בכפוף ל

מספר העולה על המכסה המאושרת, תתבצע ההקצאה ע"פ הקריטריונים במידה ויוגשו בקשות להיתרים ב 3.2

 שלהלן: 

במסגרת ההקצאה ההיתרים יחולקו בשלב ראשון למעסיקים שקיבלו היתרים להעסקת עובדים ירדנים  .א 

שנכנסו בפועל  ,)להלן: "מעסיקים קיימים"(, בהתאם למספר העובדים הירדנים המרבי היומי הקודמת

 הקצאה הקודמת.ב עסיק במסגרת ההיתרים שקיבלאצל מ לעבודה בישראל

א. לעיל, היתרה תחולק למעסיקים שביקשו  3.2אם תישאר יתרה לחלוקה לאחר החלוקה לפי סעיף  .ב 

 ,)להלן: "מעסיקים חדשים"( המועד הקרוב לחלוקת ההקצאההיתרים כאמור לראשונה לקראת 

ת היתרים ממספר ההיתרים שביקשו, ולמעסיקים קיימים שלפי החלוקה שבסעיף א' לעיל, קיבלו פחו

קבע, יבהתאם לקריטריון כלהלן: יתרת ההיתרים תחולק בין המעסיקים המבקשים, בחלוקה שוויונית שת

צע של העובדים מספר היתרים העולה על המספר הממו מכסתלמעסיק  תחולקאך בתנאי שלא 

לצורך חלוקת ההקצאה. במהלך הרבעון שקדם למועד בעסק של מבקש ההיתר, הישראלים שהועסקו 

 102הוכחת ממוצע העובדים, על המעסיק יהא להגיש עם בקשתו להיתרים, העתקי צילומים של טפסי 

 מאומתים על ידי עורך דין או רואה חשבון כמתאימים למקור. ,כפי שהוגשו למוסד לביטוח לאומי

אושרת, תינתן תוספת הקצאה לעיל תישאר יתרת היתרים מהמכסה המ .ב2.3במידה ולאחר החלוקה ע"פ סעיף  3.3

 במכסה, .ב2.3 למעסיקים שביקשו מספר גדול יותר של היתרים מהמספר שהוקצה להם לפי החלוקה בסעיף

 לכל מעסיק. שאושרהמהמכסה  10%של  עד 

העובדים המבוקשים שנרשם בבקשת  מכסתשעולה על  במכסהיובהר כי לא יינתן היתר להעסקת עובדים  3.4

 המעסיק.

כמפורט בפרק זה הן בגדר הערכה בלבד, והממונה רשאי המאושרת הוראות לחלוקת המכסה  עוד יובהר כי 3.5

לשנות או להתאים את ההוראות שפורטו, כולן או חלקן, לאחר הגשת הבקשות כאשר מתבהר מספר ההיתרים 

                   במסגרת חלוקת ההקצאה.שהתבקשו 

קיבל, כולם או מקצתם, רשאי הוא, לאחר שמיעת טענות ראה הממונה כי מעסיק אינו מממש את ההיתרים ש 3.6

 המעסיק בכתב, להחליט על ביטול ההיתרים שבידי המעסיק, כולם או חלקם.

נשארה יתרת היתרים להקצאה לאחר החלוקה דלעיל, ו/או לאחר ביטול היתרים בידי הממונה או ויתור על  3.7

, לפי קים שיגישו בקשות לכך במהלך השנההיתרים בידי מעסיק, רשאי הממונה לחלק את ההיתרים למעסי

            .ענייןקריטריונים שייראו לו סבירים בנסיבות ה
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 ואשרת כניסה לישראל תהליך הגשת בקשה לקבלת היתר העסקה – 4פרק 

"בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר  – 'בנספח מעסיק המבקש להעסיק עובדים זרים מירדן, ימלא את  .4.1

תצהיר והתחייבות  - 'דנספח נספח לבקשה לאישור העסקת עובדים מירדן,  - 'גנספח יצורפו מירדן". לבקשה 

המעסיק המצורפים לטופס הבקשה, תצהיר ומסמכים נוספים כמפורט בטופס הבקשה, מאומתים כדין, כפי 

 שקבע הממונה, וכן כל מסמך אחר שלדעת הממונה או מי שהסמיך לכך נחוץ לצורך הטיפול בבקשה.

לידי גב' מיטל כהן  במהלך פרק הזמן שייקבע ויפורסם באתר הרשות,את הבקשות  או לשלוח ן להגישנית .4.2

ענף ירדנים, בכתובת: רח' אגריפס  –אגף היתרים  -שבתאי, ממינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים ברשות

 .קשות מקוריות בלבדלא ניתן לשלוח בקשות באמצעות פקס. יש לשלוח ב, ירושלים. 5, בניין כי"ח קומה 42

באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה  תפורסםחלוקת ההקצאות בין המבקשים יודגש בזאת כי  .4.3

 .www.piba.gov.ilבכתובת  

כולה. ניתן להגיש בקשות לקבלת היתרים במהלך השנה  ,במלואהכל עוד לא חולקה מכסת ההיתרים המאושרת  .4.4

 לעיל. 3ההיתרים יחולקו בהתחשב בקריטריונים שצוינו בפרק 

על כל שינוי בפרטים שנמסרו במסגרת הבקשה על נספחיה.  באגף ההיתרים ירדנים לענףהמעסיק ידווח בכתב  .4.5

 .5789994-02: פקסאו ל JORDAN@PIBA.GOV.ILלכתובת מייל את הדיווחים ניתן לשלוח 

המעסיק יציין בבקשה את מספר העובדים הנדרשים לו, וכן ייתן הסבר למספר העובדים הירדנים שהוא מבקש,  .4.6

 את ענף העבודה בו יועסקו, וכן יתאר את פרטי העבודה בה יועסקו ומקום ביצוע העבודה.יציין 

ונמצא כי הוגשה על מלוא  לאחר קליטת הבקשה בענף ירדנים באגף ההיתרים, תיבדק הבקשה ובמידה   .4.7

 נספחיה ועומדת בתנאי נוהל זה, יפתח תיק מעסיק במערכת אביב ותעודכן הגשת הבקשה.

ירדנים יומיים כמפורט בנוהל זה, ולא נמצאה מניעה עמד המבקש בכל התנאים להעסקת עובדים במידה ו .4.1

למעסיק  יישלחההיתר  היתר.ניתן לאשר הבקשה ל לאישור הבקשה בהתאם לחוק עובדים זרים ולנהלי הרשות,

ובו יפורט מספר העובדים הירדנים שהמעסיק רשאי להעסיק, פרטי העבודה/המקצוע בהם הוא רשאי  בדואר

 להעסיקם ותאריך תוקף ההיתר.

רק על פי ההיתר כי ניתן להעסיק עובד ירדני כי קבלת ההיתר אינה מהווה אשרת כניסה ורישיון ישיבה ויודגש  .4.9

אילת"(  לשכתבאילת )להלן: "וההגירה האוכלוסין  רשותבלשכת  רישיון שהיה ועבודהלאחר קבלת אשרה ו

 ובכפוף ליתר תנאי ההיתר. 5מבקש להעסיק, כמפורט להלן בפרק  שהמעסיקהעובד  עבור
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 קבלת אשרת כניסה לישראלעל ידי   מימוש ההיתר - 5פרק 

רכז עירוני הקניון האדום שדרות אילת, הממוקמת במ תלשכב להגישלאחר קבלת ההיתר, על המעסיק  .5.1

 המסמכים הבאים: שהיה ועבודה בצירוף ןבקשה לאשרת כניסה ורישיוהתמרים, 

"טופס קורות חיים לבקשה לאשרת כניסה לעובד מירדן" הכולל, בין היתר, את פרטי העובדים  - 'הנספח  .א

 הירדנים אותם הוא מבקש להעסיק.

 ירדני" ממולא וחתום כדין. "כתב התחייבות להעסקת עובד זר – 'ונספח  .ב

 יום לפני המועד שנקבע לתחילת העסקת העובדים. 30הנספחים יוגשו ללשכת אילת לפחות    .5.2

את הפרטים בטופס אל מול מערכת אביב בתיק זר, על מנת לוודא שלא קיימת מניעה עובד הלשכה יבדוק  .5.3

ת קודמות, שהיות של בני משפחה לאישור הבקשה. בין היתר ייבדקו בקשות קודמות, סירובי כניסה, שהיו

יתרת מכסת ההיתרים של המעסיק להעסקת  מדרגה ראשונה והגבלות נוספות, ככל שישנן. כמו כן תיבדק 

הנוגעת למעסיק או לעובד  עובדים מירדן. במידה וקיימים היתרים פנויים בתוקף למעסיק, ואין מניעה אחרת

ע"פ נהלי הרשות לעניין זה, ובכלל זה תעביר את פרטי , תחל הלשכה בהליך הזמנת עובד זר לארץ המוזמן

 העובד לבדיקת הרשויות ושירות הביטחון הכללי.

ככל שאין מניעה להעסקת העובד המבוקש, תועבר הבקשה למתן אשרת כניסה לשגרירות ישראל בעמאן, ואם  .5.4

לתקופה של  1ה מסוג ב/אין מניעה אחרת, ובכפוף ועמידה בתנאים, תאושר אשרת כניסה ורישיון שהייה ועבור

 פעמית.-רב אשרת כניסהחודש, עם 

יוכל המעסיק להתחיל בהעסקתו של  (1רק לאחר קבלת אשרת הכניסה ורישיון השהייה והעבודה בישראל )ב/ .5.5

לבדוק את  מוטלת על המעסיק האחריות, לישראל העובד להזמנתבקשת  להגשתעוד קודם יובהר כי העובד. 

 א את התאמתו לעבודה הנדרשת.העובד הירדני בירדן ולווד

מעסיק בתוקף רשאי להיכנס לישראל במעבר הגבול "רבין"  לצורך עבודה אצל  1עובד ירדני בעל אשרת ב/ .5.6

 כלהלן: כמפורטבעל היתר בתוקף 

 .18:00ועד לשעה  06:00החל משעה   שבת-אבימים  .א

 .18:00על העובד לצאת את ישראל מידי יום עבודה לא יאוחר משעה  .ב

רה אין לחרוג משעת פעילות זו וכל זאת בכפוף להיתר המיוחד אשר ניתן להעסקת עובדים בכל מק .ג

 .יומיים ירדנים

עד לשעה  למעבר רבין ליציאה מישראלעובדיו  לוודא הגעתעל המעסיק בעל ההיתר חלה אחריות  .ד

ההיתר שיון של העובד, ושל יוחריגה מן האמור תהווה הפרה של תנאי האשרה/הרכאמור לעיל,  18:00

   למעסיק ועלולה להביא לביטולם/ סיוגם/ התלייתם, בכפוף לעריכת שימוע.
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בנסיבות מיוחדות וחריגות )כגון מקרה חירום רפואי וכדומה( בהן נמנע מהעובד לצאת מישראל עד השעה  .5.7

ולציין את נסיבות האיחור/אי יציאת   LJORDAN@PIBA.GOV.I, יש לדווח בהקדם לכתובת מייל 18:00

קודם. במקרים בהם נסיבות האיחור ביציאה/אי היציאה לא ההעובד מישראל בהתאם למועד כאמור בסעיף 

 בנוסףוזאת  08-6369200, יש לעדכן טלפונית את מינהל מעברי גבול בטלפון 16:00דווחו במייל עד השעה 

 לדיווח הנדרש במייל. 

לרשות על כל התנהגות חריגה של העובד במהלך שעות העבודה. הדיווח יועבר בכתב על המעסיק לדווח  .5.1

ובהתאם לתוכן ולמהות הדיווח, יועבר המידע לטיפול הרשויות  JORDAN@PIBA.GOV.ILלכתובת מייל 

 המתאימות. 

יב המעסיק לפנות ללשכת אילת על מנת לרשום את העובד ימים מיום תחילת עבודת העובד הירדני, חי 14תוך  .5.9

( לתקופה נוספת שלא תעלה, לכל היותר, על תאריך תום תוקף 1ולהאריך את אשרת/רישיון העבודה )ב/

 פעמית.-ההיתר של מעסיקו. עם אשרת כניסה רב

שר ניתן למעסיק, עיכוב ברישום העובד בלשכה, מעבר לזמן המצוין בסעיף זה יהווה הפרה של תנאי ההיתר א .5.10

מעבר להפעלת סנקציה מנהלית או פלילית כנגד המעסיק, במידה  ./ סיוגו/ התנייתוועלול להביא לביטולו

הרשות לא לאפשר את כניסת העובד לעבודה בישראל וכן  בסמכות, והמעסיק לא ביצע את הנדרש בסעיף זה

 רת רישום העובד בלשכה.וזאת עד להסד ,לגרוע אותו מרשימת העובדים אצל המעסיק הספציפי

, בדבר כל שינוי שחל בהעסקת את לשכת מנא באזור אילתמחובתו של המעסיק לעדכן באופן מיידי בכתב,  .5.11

העובד. במידה והועבר עדכון אודות הפסקת העסקת העובד, על המעסיק לציין את מועד סיום ההעסקה וסיבת 

 סיום ההעסקה.

עובד הרשות יציין את מועד סיום ההעסקה בתיק זר במערכת לאחר קליטת הדיווח אודות הפסקת ההעסקה,  .5.12

 למעבר הגבול רבין, לצורך עדכון בהתאם הודעהיעביר אביב, יבטל את השיוך בין המעסיק לעובד, וכן 

 במערכת הממוחשבת של ביקורת הגבולות. 

על למועד ובד של העכל זכויותיו שכרו ומימוש על המעסיק לדאוג לתשלום יודגש כי עם הפסקת העבודה,  .5.13

יום  90לאחר פיטורי העובד, רשאי העובד לעבור לעבוד אצל בעל היתר אחר, וזאת בתוך  הפסקת העבודה.

ממועד הפסקת עבודתו, ובלבד שהמעסיק החדש הוא בעל היתר פנוי לפי נוהל זה, הגיש בקשה להעסקת 

ת נוהל זה וכי קליטת אצל העובד, ולאחר בדיקה קיבל הודעה בכתב מהרשות לפיה הבקשה עומדת בדרישו

יודגש כי עד להסדרת העסקת העובד מעסיקו החדש עודכנה בהתאם במערכת הממוחשבת של הרשות. 

 אצל מעסיק חדש בהתאם להוראות נוהל זה, לא יהא העובד רשאי להיכנס לישראל.

במידה ועובד ירדני בעל רישיון תקף לשהייה ועבודה בישראל לא ייכנס לישראל לעבודה אצל מעסיקו במשך  .5.14

 בכתבשיון השהייה והעבודה שניתנו לו, אלא אם העביר יימים רצופים, ניתן לבטל את אשרת הכניסה ואת ר 90

ה ממנו לעבוד. במידה לענף הירדנים באגף היתרים, הסברים משכנעים בנוגע לסיבה מוצדקת אשר מנע

במידה והמעסיק או מעסיק חדש יבקש לשוב ,  ושיונו, יעודכן הביטול במערכת אביביוהוחלט לבטל אשרתו ור
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ולהעסיק עובד זה, יהא עליו לבצע מחדש את הליך הגשת הבקשה להעסקת העובד כמפורט לעיל, כאילו היה 

מעסיק חדש בהתאם להוראות נוהל זה, לא יהא יודגש כי עד להסדרת העסקת העובד אצל  מוזמן עובד חדש.

 העובד רשאי להיכנס לישראל. 

עבודתו אצל בעל ההיתר, ולעבור לעבוד אצל בעל היתר אחר, רשאי לבקש זאת בתוך  להפסיקעובד המבקש  .5.15

יום ממועד הפסקת עבודתו, ובלבד שהמעסיק החדש הוא בעל היתר פנוי לפי נוהל זה, הגיש בקשה  90

ובד, ולאחר בדיקה קיבל הודעה בכתב מהרשות כי הבקשה עומדת בדרישות נוהל זה וכי להעסיק את הע

קליטת העובד אצל מעסיקו החדש עודכנה בהתאם במערכת הממוחשבת של הרשות. יודגש כי עד להסדרת 

 העסקת העובד אצל מעסיק חדש בהתאם להוראות נוהל זה, לא יהא העובד רשאי להיכנס לישראל.

כון המעסיק על הפסקת העבודה ורישומו במערכת אביב, יוכל המעסיק להזמין עובד חלופי, לאחר קליטת עד .5.16

 בכפוף לשאר התנאים המפורטים בנוהל זה. 

 :הסדרת רישיונות עבודה ואשרת כניסה רב פעמית לעובדים הירדנים : 6פרק 

 

ה ועבודה עבור העובד/ים לרישיון שהייולאחר קבלת היתר העסקה, על בעל ההיתר להגיש בקשה לאשרת כניסה  .6.1

 ותכלול את המסמכים הבאים:  ללשכת האוכלוסין באילתאותו/ם הוא מבקש להעסיק. הבקשה 

  'טופס קורות חיים לבקשה לאשרת כניסה לעובד מירדן –נספח ה 

 ( 1אש/ טופס בקשה לאשרת כניסה)  .עבור כל עובד בנפרד, חתום על ידי המעסיק 

 חודשים מעבר לתקופת  6דרכון העובד יהא לתקופה של לפחות  צילום דרכון של כל עובד. תוקף

 הרישיון המבוקשת.

 ( נספח ו'כתב התחייבות להעסקת עובד זר ירדני ) 

 הליך הטיפול: .6.2

עובד הרשות המקבל את טופס הבקשה יבדוק את הפרטים בטופס אל מול מערכת "אביב" בתיק זר על מנת  .א.6.2

היתר ייבדקו בקשות קודמות, סירובי כניסה, שהיות קודמות,  לוודא שלא קיימת מניעה לאישור הבקשה. בין

 שהיות של בני משפחה מדרגה ראשונה והגבלות נוספות ככל שישנן. 

לאחר קליטת הבקשה על מלוא נספחיה ופרטיה, יעדכן עובד הרשות את פרטי העובדים המוזמנים במערכת  .ב.6.2

 ד מוזמן.שיון בתיקו של כל עוביאביב ויעדכן סטטוס "בקשה" בחוצץ ר

יום לצורך  14במידה ולא הומצאו כלל המסמכים הנדרשים, יידרש המבקש בהודעה בכתב להשלימם בתוך  .ג.6.2

יום, תיחשב בקשתו כמבוטלת.  14המשך הטיפול בבקשה, תוך הבהרה כי אלמלא ישלים את הנדרש בתוך 

, תוך ר למבקשיום תחשב כמבוטלת והודעה על כך תימס 14בקשה אשר לא תושלם הגשתה כנדרש בתוך 

 .עדכון במערכת אביב
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עדר יהועובד הרשות יבדוק במערכת אביב, קיום ותוקף היתר העסקה, מכסת העובדים שאושרה למעסיק,  .ד.6.2

תנאים המגבילים הזמנת עובדים מירדן. במידה וקיימים היתרים פנויים בתוקף למעסיק, ואין מניעה אחרת, 

ות לעניין זה, ובכלל זה יועברו פרטי העובד לבדיקת שירות יחל תהליך הזמנת עובד זר לארץ עפ"י נהלי הרש

 הביטחון הכללי.

במידה ונמצאה מניעה לאישור בקשה להזמנת עובד/ים לישראל, בין אם מנימוק בטחוני ובין אם מנימוק  .ה.6.2

. סירוב , בציון האפשרות להגשת ערר על החלטת הסירובאחר, תישלח למעסיק הודעת סירוב מנומקת בכתב

 עודכן במערכת אביב וחוצץ רישיון בתיקו של המוזמן יעודכן בהתאם. הבקשה י

ככל שבבדיקות הגורמים המוסמכים לא נמצאה כל מניעה להעסקת העובד המוזמן, ניתן לאשר הנפקת  .ו.6.2

". לאחר קבלת ירדני יומי באזור אילת בלבד"עובד  1אשרת כניסה רב פעמית ורישיון שהייה ועבודה מסוג ב/

טחון תישלח למעסיק הודעה בכתב תוך פירוט שמות העובדים שבקשתו להזמנתם אושרה, יבאישורי גורמי ה

 וכן יבוצע עדכון בחוצץ אשרות, תשויך אגרת אשרת כניסה רב פעמית עבור כל עובד שאושר. 

 .מביניהםשיון יהא לשנה או בכפוף לתוקף ההיתר של מעסיקו, לפי המוקדם יתוקף האשרה והר .ז.6.2

רוך בדיקות נוספות בעניינו של העובד הירדני המוזמן, על פי שיקול דעתו ובהתאם עובד הרשות רשאי לע .ח.6.2

 1לסמכויותיו, לצורך בחינת עמידת העובד המוזמן בתנאים ובדרישות למתן רישיון ישיבה ועבודה מסוג ב/

 ולנהלי הרשות.  1952-בהתאם לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב

( לעובד המוזמן, יהא רשאי 1ייה והעבודה בישראל )ב/רק לאחר הנפקת אשרת הכניסה ורישיון השה .ט.6.2

 המעסיק להתחיל בהעסקתו של העובד. 

 בתוקף רשאי להיכנס לישראל במעבר הגבול "רבין" בלבד .  1עובד ירדני בעל אשרת ב/ .י.6.2

 על העובד להיכנס לישראל במעבר הנ"ל בשעות כלהלן: .יא.6.2

 'רים.בצה 12:00בבוקר ועד לשעה  06:00ה' החל משעה  -בימים א 

  בצהרים. 12:00בבוקר ועד  8:00בימים ו', ובשבת תתאפשר כניסת עובדים ירדנים החל משעה 

  18:00על העובד לצאת מישראל מדי יום,  לא יאוחר מן השעה. 

מדי יום, וחריגה  18:00בעל ההיתר אחראי לוודא הגעת העובדים למעבר "רבין" ליציאה מישראל עד לשעה   .יב.6.2

ל תנאי האשרה/רישיון של העובד ושל ההיתר למעסיק ועלולה להביא לביטולם. הווה הפרה שתמשעות אלו 

בנסיבות מיוחדות וחריגות )כגון מקרה חירום רפואי וכדומה( בהן נמנע מהעובד לצאת מישראל עד שעה 

ציין את נסיבות האיחור/ אי יציאת ול JORDAN@PIBA.GOV.ILכתובת מייל  , יש לדווח בהקדם ל18:00

ביציאה/ אי היציאה לא  העובד מישראל בהתאם למועד כאמור בסעיף קודם. במקרים בהם נסיבות האיחור

וזאת בנוסף  08-6369200, יש לעדכן טלפונית את מינהל מעברי גבול בטלפון 16:00דווחו במייל עד השעה 

 לדיווח הנדרש במייל.
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על כל התנהגות חריגה של העובד במהלך שעות העבודה. הדיווח יועבר בכתב על המעסיק לדווח לרשות  .יג.6.2

, ובהתאם לתוכן ולמהות הדיווח, יועבר המידע לטיפול JORDAN@PIBA.GOV.ILדוא"ל: לכתובת 

 הרשויות המתאימות. 

 הפסקת העסקה: .6.3

בדבר כל שינוי שחל בהעסקת  את לשכת מנ"א באילתבכתב מחובתו של המעסיק לעדכן באופן מיידי  .א.6.3

במידה והועבר עדכון אודות הפסקת העסקת העובד, על המעסיק לציין את מועד סיום ההעסקה  העובד.

 וסיבת סיום ההעסקה. 

לאחר קליטת הדיווח אודות הפסקת ההעסקה, עובד הרשות יציין את מועד סיום העסקה בתיק זר  .ב.6.3

את השיוך בין המעסיק לעובד, וכן יעדכן בהתאם במערכת הממוחשבת של ביקורת במערכת אביב, יבטל 

 הגבולות.

יודגש כי עם הפסקת העבודה, על המעסיק לדאוג לתשלום שכרו ומימוש כל זכויותיו של העובד עד למועד  .ג.6.3

 90הפסקת העבודה. לאחר פיטורי העובד, רשאי העובד לעבור לעבוד אצל בעל היתר אחר, וזאת בתוך 

יום ממועד הפסקת עבודתו, או עד למועד תום תוקף הפעימה הראשונה )לפי המוקדם(, ובלבד שהמעסיק 

החדש הוא בעל היתר פנוי לפי נוהל זה, הגיש בקשה להעסיק את העובד, ולאחר בדיקה, קיבל הודעה 

 בכתב מהרשות כי הבקשה עומדת בדרישות נוהל זה וכי קליטת העובד אצל מעסיקו החדש עודכנה

יודגש כי עד להסדרת העסקת העובד אצל מעסיק חדש בהתאם במערכת הממוחשבת של הרשות. 

 בהתאם להוראות נוהל זה, לא יהא העובד רשאי להיכנס לישראל.

במידה ועובד ירדני בעל רישיון תקף לשהייה ועבודה בישראל לא ייכנס לישראל לעבודה אצל מעסיקו  .ד.6.3

אשרת הכניסה ואת רשיון השהייה והעבודה שניתנו לו, אלא אם ימים רצופים, ניתן לבטל את  90במשך 

לענף ירדנים באגף ההיתרים, הסברים משכנעים בנוגע לסיבה מוצדקת אשר מנעה ממנו  בכתבהעביר 

לעבוד. במידה והוחלט לבטל אשרתו ורשיונו, יעודכן הביטול במערכת אביב במידה והמעסיק או מעסיק 

זה, יהא עליו לבצע מחדש את הליך הגשת הבקשה להעסקת העובד חדש יבקש לשוב ולהעסיק עובד 

 כמפורט לעיל, כאילו היה המוזמן עובד חדש.

עובד המבקש להפסיק את עבודתו אצל בעל ההיתר, ולעבור לעבוד אצל בעל היתר אחר, רשאי לבקש  .ה.6.3

המוקדם(, יום ממועד הפסקת עבודתו, או עד למועד תום תוקף הפעימה הראשונה )לפי  90זאת בתוך 

ובלבד שהמעסיק החדש הוא בעל היתר פנוי לפי נוהל זה, הגיש בקשה להעסיק את העובד, ולאחר 

בדיקה, קיבל הודעה בכתב מהרשות כי הבקשה עומדת בדרישות נוהל זה וכי קליטת העובד אצל מעסיקו 

צל יודגש כי עד להסדרת העסקת העובד אהחדש עודכנה בהתאם במערכת הממוחשבת של הרשות. 

 מעסיק חדש בהתאם להוראות נוהל זה, לא יהא העובד רשאי להיכנס לישראל.

לאחר קליטת עדכון המעסיק על הפסקת העבודה ורישומו במערכת אביב, יוכל המעסיק להזמין עובד  .ו.6.3

 .  בנוהל זהחלופי, בכפוף לשאר התנאים המפורטים 
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 : 1הארכת רישיון ישיבה מסוג ב/ .6.4

 וגש לפחות חודשיים לפני תום תוקף הרישיון  שעומד לפוג.בקשה להארכת רישיון ישיבה ת .א.6.4

מעסיק המבקש להמשיך ולהעסיק את העובד הירדני, בהתאם להיתר שניתן לו, נדרש להגיש עבור העובד  .ב.6.4

 שברשות העובד תוך עמידה בתנאים הבאים: 1בקשה להארכת תוקף רישיון הישיבה מסוג ב/

 תום על ידי העובד.ח (3אש/)מילוי טופס בקשה להארכת רישיון  (1

 חודשים לפחות. 18-בתוקף ל -צילום דרכון של העובד  (2

 בהתאם ללוח האגרות.  ואשרת כניסה חוזרת רב פעמית 1אגרת הארכת רישיון עבודה מסוג ב/ (3

אישור הגורמים הביטחוניים יהא בתוקף לשנה. במידה ותוקף רישיון  -טחונית יהיעדר מניעה ב (4

כפוף לתוקף ההיתר של המעסיק(, ניתן יהא להאריך לעובד קצר יותר )מאחר והוא שהייה ה

את תוקף הרישיון בשנת ההיתר הבאה, במידה ויבוקש על ידי המעסיק, ללא אישור חוזר של 

 הגורמים הביטחוניים. הארכת הרישיון תהא עד לתום תוקף אישור הגורמים הביטחוניים.

של העובד, ניתן  רישיונועה להארכת תוקף בהיעדר מנילעיל ו קודםהמשך הטיפול יהא בהתאם לסעיף  .ג.6.4

  לאשר הארכת התוקף בשנה או בכפוף לתום תוקף ההיתר, לפי המוקדם מביניהם.

  תנאים כלליים לתוקף ההיתר  – 7פרק 

טו לחוק עובדים 1הווה עילה לביטול ההיתרים לפי סעיף ת תנאי מהתנאים הכללים המפורטים להלן הפרת 7.1

 .זרים

ם שיינתנו ולרישיונות העבודה שיינתנו לפי נוהל זה, הוא כי העובדים הירדנים תנאי לתוקף ההיתרי  7.2

 דרך מעבר הגבול "רבין". 18:00שהעסקתם תותר ייצאו מישראל מדי יום  עד לשעה 

כל מעסיק בעל היתר יהא אחראי לאסוף מדי יום עבודה את העובדים הירדנים המועסקים על ידו ממעבר  7.3

מדי יום. הסעת העובדים תהא  18:00עבר עם גמר העבודה ולא יאוחר משעה "רבין", ולהחזיר אותם למ

 באחריות ובמימון המעסיק.

-אגרת המעבר היומית תשולם על ידי המעסיק בהתאם לסכום הקבוע בתקנות הכניסה לישראל, תשל"ד 7.4

 .המעסיק לא יהא רשאי לנכות סכום זה משכר העובדים. 1974

-העובד באופן ישיר וחל איסור להעביר אחריות להעסקת העובד לקבלן  כוחעל המעסיק בעל ההיתר להעסיק את  7.5

 אדם, או קבלן משנה.

חל איסור מוחלט להעסיק עובד שלא בענף ו/או בעבודות הרשומים בהיתר. מעסיק יתחייב להעסיק את עובדיו  7.6

בבקשה לקבלת היתר  הירדנים בענף העבודה אשר נכתב בהיתר אותו קיבל וכן בתחום העבודה הספציפי אשר צוין

 ואושר על ידי הממונה.
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על המעסיק לספק לעובד הירדני את כל תנאי ההעסקה להם הוא זכאי לפי משפט העבודה החל בישראל,  7.7

ובכלל זה לפי צווי הרחבה והסכמים קיבוצים רלוונטיים,  וכן עליו לספק לכל  ביטוח רפואי בגין כל תקופת 

 זרים ולתקנות לפיו. ד לחוק עובדים1עבודתו בהתאם לסעיף 

חל על המעסיק איסור מוחלט לנקוט באמצעים לא חוקיים כלפי עובדים זרים, כגון: איומים, אלימות, כליאת שווא,  7.1

עיכוב דרכון, ביטול אישור כניסה בכפיה או במרמה, דיווח בלתי אמין על הפסקת עבודה/נטישה, או כל עבירה 

 .1977-אחרת על חוק העונשין, התשל"ז

המעסיק חלה החובה לחתום עם העובד הירדני על חוזה העסקה בשפה שהעובד מבין, המעגן את תנאי  על   7.9

ג. לחוק עובדים זרים. המעסיק חייב להחזיק תרגום של 1העסקתו של העובד הזר ואשר עומד בדרישת סעיף 

 החוזה גם לשפה העברית. 

, השכר 1958-ט בחוק הגנת השכר, תשי"חעל המעסיק לשלם את שכר העבודה לעובד הירדני במישרין כמפור 7.10

 –מלבד בן זוגו  –ישולם באמצעות בהעברה בנקאית לחשבון הבנק בישראל על שם העובד הזר שאין לצד ג' 

 הרשאה או ייפוי כוח לפעול בו.  

, לפיהן עובדים זרים בישראל מבוטחים ע"י הביטוח 1995-הוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה 7.11

ומי הישראלי בשלושת הענפים: ביטוח נפגעי עבודה, ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד וכן הלא

חלות על העסקת עובדים ירדנים. לפיכך על מעסיק של עובד ירדני לבטח את העובד בביטוח  –ביטוח אימהות 

ו בהתאם לקבוע בחוק שכר לאומי בהתאם להוראות החוק הנ"ל. על המעסיק חלה חובה לשלם לעובד את שכר

, ובהוראות צו ההרחבה בענף המלונאות, וכן למסור לעובד תלוש שכר בדרך ובמועד 1987 -מינימום, תשמ"ז

. כמו כן, חלה על המעסיק חובה לפעול בהתאם לחוק עובדים זרים 1958-הקבועים בחוק הגנת השכר, תשי"ח

, והחוקים הסוציאליים הנוגעים להעסקת עובדים , וליתר חוקי העובדה החלים במדינת ישראל1991תשנ"א 

 בישראל, ובכלל זה הוראות כל הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה.

המעסיק נדרש לוודא כי במהלך יום העבודה, ישהו העובדים במקום העבודה שלגביו ניתן ההיתר ויועסקו במקצוע  7.12

ע יום העבודה, ילווה על ידי המעסיק  שלגביו ניתן ההיתר. עובד אשר נדרש מסיבה כלשהי לחזור לירדן באמצ

למסוף הגבול, אשר יוודא את יציאתו לפי הנהלים. במידה ויימצא עובד ירדני מחוץ למקום העבודה שלגביו ניתן 

ההיתר ורישיון העבודה, יבוטל רישיון/אשרת העבודה שלו ועל המעסיק החובה לוודא כי העובד יחזור מידית למסוף 

. בדיווח שיועבר JORDAN@PIBA.GOV.ILעליו לדווח על כך בהקדם לכתובת מייל כן, הגבול "רבין", ואם לא 

-08, בנוסף להודעת המייל כאמור, יש לדווח טלפונית גם למינהל מעברי גבול למספר 16:00לאחר השעה 

6369200 . 

 

כללי התנהגות בישראל עמידתו ברדני על התחייבות בערבית, לעל המעסיק מוטלת החובה להחתים את העובד הי

 במקום בו מוחזקים כלל מסמכי העסקתו של העובד ,( ולהחזיק טופס זה ותרגומו לעברית'זנספח )
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 פיקוח ובקרה – 1פרק 

 

, ובכלל זה לפי הוראות ההסכמים המעסיק יעסיק את עובדיו הירדנים לפי הוראות משפט העבודה הישראלי .8.1

ולפי הוראות נוהל זה. כל חריגה מנוהל זה עלולה לגרום לנקיטת הליכים  ים וצווי ההרחבה הרלוונטיים,וציהקיב

הגשת כתב אישום ובנוסף ביטול היתרים לאחר הטלת עיצומים כספיים, הקבועים בחוק כגון: הטלת קנס מנהלי, 

 עריכת הליך שימוע כדין.

ו 1וזאת בהתאם להוראת סעיף  ,קתם של העובדים הירדניםהמעסיק נדרש להחזיק במשרדו את כל מסמכי העס .8.2

לחוק עובדים זרים ולתקנות עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( )מסמכים נוספים(, 

 . 2000-תש"ס

במידה והמעסיק יידרש למסור מידע, מסמכי העסקה, או כל דבר נוסף הקשור לנושא העסקתם של העובדים  .8.3

העסקת עובדים למשרד הכלכלה, יהיה עליו לעשות כן ובעצם קבלת היתר לנציג לנציג הרשות, או  הירדנים

 ירדנים, מתחייב המעסיק לשתף שיתוף פעולה מלא עם עובדי הרשות ומפקחי משרד הכלכלה.    

         

 נספחים: .9

 

  'דןהוראות להגשת בקשה לקבלת היתר להעסקת עובדים זרים יומיים מיר -נספח א 

  'בקשה לאישור העסקת עובדים מירדן -נספח ב 

  'נספח לבקשה לאישור העסקת עובדים מירדן -נספח ג 

  'תצהיר והתחייבות המעסיק -נספח ד 

  'טופס קורות חיים לבקשה לאשרת כניסה לעובד מירדן –נספח ה 

  'בית(התחייבות העובד תושב ירדן )נוסח בער - التزام المشتغل من سكان االردن –נספח ו 

  התחייבות העובד תושב ירדן -' זנספח 
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 הוראות להגשת בקשה לקבלת היתר להעסקת עובדים זרים יומיים מירדן

 

 הנחיות להגשת הבקשה

 את כל הפרטים ימלא מנהל העסק/החברה או הבעלים בלבד. .1

 דין.-יש לצרף טפסים מקוריים בלבד או העתקים המאושרים כנאמן למקור על ידי עורך .2

 יש למלא את כל הפרטים הנדרשים במדויק ובכתב ברור. .3

 

 לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 מכתב נלווה לבקשה עם הלוגו של המעסיק. .1

 אישור עו"ד על סמכותו של חותם הבקשה ונספחיה לחייב בחתימתו את המעסיק. .2

 תצהיר מאת מנהל המעסיק בנוסח המפורט בנספח א'. .3

 אישור לצורך ניכוי מס במקור בתוקף. .4

 אישור ניהול ספרים כחוק. .5

 ברות ותעודת עוסק מורשה.תדפיס של רשם הח .6

חתום על ידי נציג שירות התעסוקה, אישור  –מכתב משירות התעסוקה )נספח ב'  .7

בקשה לשירות התעסוקה להעסקת עובדים(, המודיע לרשות האוכלוסין וההגירה כי לא 

 קיים דורש עבודה ישראלי לביצוע העבודה נשוא בקשת ההיתר.

של המעסיק הכולל את  עובדים ישראליםבי שהוגש למוסד לביטוח לאומי לג 102טופס  .8

  .2014מספר המועסקים הישראלים של המעסיק בחודשים יולי עד ספטמבר 

  במידה והבקשה מתייחסת לענף הבנייה יש לצרף רישיון קבלן בתוקף. .9

    

 יש למלא את כל הסעיפים בטפסי הבקשה, אין להשאיר סעיפים ללא התייחסות. 

 

 רישות המפורטות לעיל, לא תטופל ותוחזר למעסיק. בקשה שלא תוגש בהתאם לד
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 תאריך:____________________

 

 

 בקשה לאישור העסקת עובדים מירדן

 פרטי המעסיק: .1

 עיסוק עיקרי שם המעסיק/חברה/מפעל מס' ח.פ./עוסק מורשה

   

 כתובת המעסיק:

 פקס טלפון  מיקוד מס'  רחוב ישוב

      

 ק )לא כולל העובדים המבוקשים(:פרטים על המועסקים בעס .2

 אחרים זרים ישראלים סה"כ מועסקים

    

 

 נימוקים לבקשה )נא לצרף דף הסבר במידת הצורך(: .3

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 ים על עובדים שהעסקתם מבוקשת:פרט 

 תקופה מבוקשת מספר העובדים המבוקש מקצוע מבוקש

   

   

 

 סה"כ שעות עבודה לעובד: ביום_____ בשבוע______ משעה______ עד שעה______. .4

 , עבודתם וצורכיהם:איש הקשר האחראי על העובדיםלהלן פרטי  .5

 ___________    _ ______:תכתוב______פקיד________תשפחה______________מ שם .6

 טלפון במשרד__________________ טלפון נייד_____________________.    

 הנני מצהיר בזה שכל הפרטים שמסרתי הנם נכונים ומדויקים ומאושרים בחתימת ידי: .7

_______________   _________________  ______________      _____________ 

 תאריך              חתימה וחותמת העסק     תפקיד                             שם מגיש הבקשה       
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 נספח לבקשה לאישור העסקת עובדים מירדן

 

אני הח"מ_______________________ נושא תעודת זהות מס'__________________,      

ים בחוק אם לא אעשה כן, לאחר שהוזהרתי כי, עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבוע

 מצהיר בזאת כדלקמן:

 

אני משמש בתפקיד ___________________ בעסק/חברה ________________, )להלן  .1

 המעסיק( שבשמו הוגשה בקשה להעסקת עובדים מירדן.

אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שצוינו על גבי טופס הבקשה ועל גבי המסמכים הנלווים לה  .2

 מדויקים ונכונים.

 אני מצהיר כי המעסיק נקט בפעולות הבאות לצורך השגת עובדים ישראלים: .3

 _____________________________________________________________ .א

 _____________________________________________________________ .ב

 _____________________________________________________________ .ג

 

 ר זה ניתן כתמיכה לבקשה שהנני מגיש לקבלת היתר להעסקת עובדים תושבי ירדן.תצהי .4

 

   _____________________ 

 חתימת המצהיר           

 

 אישור

 

אני הח"מ____________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ביום__________________ 

' ________________, הופיע בפני מר _____________________, נושא תעודת זהות מס

המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת ואם לא ייעשה כן, יהיה צפוי 

 לעונשים הקבועים בחוק, חתם על התצהיר הנ"ל.

 

__                             _______________     ___________                            _______ 

 חתימה     חותמת                                                                               תאריך    
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 תצהיר והתחייבות המעסיק

 

אני הח"מ _____________________ מצהיר ומתחייב בזה כלפי רשות האוכלוסין וההגירה, לעניין קבלת היתר 

 כדלקמן:ידי כמעביד, -להעסקתם של עובדים מירדן על

כתב התחייבות זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההיתר הניתן מטעם רשות האוכלוסין, ההגירה  .1

ומעברי הגבול )להלן: "הרשות"(, להעסקת עובדים זרים ירדנים על ידי כמעביד בהתאם לחוק עובדים 

וי תנאי ההיתר )להלן: "חוק עובדים זרים"(, ואי קיום תנאי מתנאיו משמעו אי מיל 1991-זרים , תשנ"א

ויאפשר את ביטול, התליה סיוג או התניה של ההיתר בכל עת. כן ידוע לי והנני מסכים שאי מילוי תנאי 

מתנאי ההיתר ו/או כתב התחייבות זה שנחתם על ידי כלפי הרשות, יהווה שיקול לעניין היענות לבקשות 

 נוספות בעתיד מצידי למתן היתרים להעסקת עובדים זרים.

כי החלטת ממשלת ישראל ואישורי הרשות, בעניין התרת העסקתם של עובדים מירדן, תלויים ידוע לי  .2

בשיקולי מדיניות, העשויים להשתנות מעת לעת וכי אין לי ולא תהיה לי לעניין זה זכות קנויה כלשהי 

ת להעסקת עובדים מסוימים מירדן או אחרים ו/או טענה כלשהי לעניין הבטחה שלטונית ו/או התחייבו

כלפי ו/או הסתמכות מצדי ו/או מצד שלישי  ו/או שינוי מצבי לרעה, וכי הרשויות המוסמכות רשאיות 

 לבטל בכל עת את אישור עבודתם ושהייתם של העובדים מירדן בישראל, כולם ו/או מקצתם.

והתקנות  1952-הנני מצהיר כי ידועות לי הוראות חוק עובדים זרים, חוק הכניסה לישראל, התשי"ב .3

 לפיהם.

ידוע לי כי היתר ההעסקה, אם יאושר, יינתן לתקופה מוגבלת בהתאם להחלטות הממשלה וכי ההיתר  .4

ניתן לי בלבד ואינני רשאי להעבירו לאחר ו/או להעסיק את העובדים הזרים אצל, או באמצעות צד 

 שות.שלישי כלשהו או להעבירם אליו, אלא לאחר קבלת אישור בכתב מטעם הגורמים המוסמכים בר

הנני מצהיר כי העובדים מירדן, שיותר לי להעסיקם, יהיו רשומים ומדווחים כעובדים בחברתי/בעסקי,  .5

בכל דיווח לכל רשות הפועלת על פי הדין ובכל רישום הנדרש לגביה או מטעמה, והנני מרשה בזה 

 לרשות, בהוראה בלתי חוזרת, לוודא את קיום התחייבותי זו עם רשויות כאמור.

צהיר ומתחייב בזה כי לעניין העסקתם של העובדים מירדן על ידי אפעל בהתאם להוראות חוק הנני מ .6

עובדים זרים והתקנות על פיו, בהתאם לדיני העבודה החלים בישראל  ובהתאם להוראות "נוהל העסקת 

חייב עובדים זרים, עובדים ירדנים" )להלן: "הנוהל"(. אני מצהיר ומאשר כי קראתי את הנוהל והנני מת

 לקיים את הוראותיו במלואן. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הנני מצהיר ומתחייב כי:

 

 ביני לבין העובדים מירדן ישררו יחסי עובד מעביד, כמשמעם בדיני העבודה בישראל. .א

 אעסיק את העובדים בענף ובעבודות הרשומים בהיתר בלבד. .ב

 ום העבודה שלגביו ניתן ההיתר.אדאג כי במהלך יום העבודה העובדים ישהו במק .ג
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אשלם במועד את שכר עבודתם המגיע של העובדים, לרבות כל התנאים הסוציאליים המגיעים  .ד

להם עפ"י כל דין ובכלל זה דברי חקיקה, תקנות, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה והסכמי 

 עבודה.

-ימום, תשמ"זשכר עבודתם של העובדים לא יפחת משכר המינימום הקבוע בחוק שכר מינ .ה

 , כפי שיהיה בכל עת.1987

איידע את העובדים בכל הנוגע לזכויותיהם וחובותיהם באופן ברור ובשפה המובנת להם ואוודא  .ו

 את הבנתם לכך.

 אשלם את דמי הביטוח הלאומי כדין. .ז

אדאג להסיע, בתחילת יום העבודה, את העובד מתחנת המעבר)מסוף הגבול( וחזרה אל  .ח

 הקבועות בנוהל.תחנת המעבר, בשעות 

במידה ותופסק עבודתו של העובד אצלי מסיבה כלשהי אדאג להסיע את העובד למעבר הגבול  .ט

על מנת להבטיח את חזרתו לירדן ולהעבירו בחזרה לירדן באמצעות אחראי משמרת במשטרת 

 הגבולות, אשר במסוף הערבה.

 תיי עפ"י הסכם זה.ידוע לי כי התקשרותי עם לשכה פרטית אינה פוטרת אותי מהתחייבויו .7

הנני מודע לאיסור שחל על הלנת העובדים בתחום מדינת ישראל ומתחייב בזאת להחזירם למעבר  .8

 הגבול בשעה אשר נקבעה בנוהל.

 הנני מתחייב שלא לנייד את העובד לצורך העסקה מחוץ ל"אזור אילת", כפי שהוגדר בנוהל. .9

 ובד מהעבודה, אנהג בהתאם לנוהל.הנני מתחייב כי במקרה של פיטורי עובד או היעדרות ע .10

 מקום העבודה של העובדים מירדן יהיה כמפורט דלהלן: .11

כתובת האתרים:  .א

_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

(: קבלן ראשי, קבלן משנה )במקרה של זיקתי לאתר העבודה )מחק את המיותר וסמן את הנכון .ב

 קבלן משנה, הנני מצרף את הסכם העבודה עם הקבלן הראשי(.

 

 הנני מתחייב להמציא אישור רפואי לפי דרישת הרשות. .12

ידוע לי כי אהיה רשאי להעסיק את העובדים והללו רשאים להתחיל בעבודתם אצלי אך ורק לאחר שניתן  .13

רשות לרישום העובדים החדשים אצלי. כן ידוע לי והנני מתחייב היתר העסקה מהרשות ולאחר אישור ה

לרשום את העובדים בלשכת רשות האוכלוסין אשר באילת, באופן שבדרכוניהם של העובדים תוטבע 

 היתר עבודה(. הדרכון יישאר בחזקתם הבלעדית של העובדים. – 1האשרה המתאימה ע"י הרשות )ב

י שאושר לי, אדאג להודיע לעובד וליידע מיידית את הרשות במקרה ולא אזדקק למספר העובדים, כפ .14

 בדבר הפסקת עבודתו של העובד.
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הנני מצהיר בזאת על הסכמתי כי הרשות, תהיה רשאית  וזכאית לבטל או לא לחדש את היתר  .15

העסקתם של העובדים הירדנים שאושרו לי, אם יתברר כי הופר אחד או יותר מההוראות או התנאים 

 תב התחייבות זה ו/או בנוהל.הקבועים בכ

הנני מתחייב לדווח לרשות על כל שינוי בפרטים שנמסרו על ידי במסגרת הבקשה למתון היתר על  .16

 נספחיה.

הנני מתחייב לשתף שיתוף פעולה מלא עם עובדי הרשות, ולמסור להם מידע, מסמכי העסקה, או כל  .17

 בדי הרשות. דבר נוסף הקשור לנושא העסקתם של העובדים, לפי דרישת עו

הנני מודע לרגישות סוגיית העסקת העובדים מירדן ומתחייב לבטא בקשריי ויחסיי עם העובדים באופן  .18

 שיתרום להידוק הקשר בין העמים.

 

 שם המעסיק _______________________________________________.

 מס' ת.ז./ח.פ. ______________________________________________.

 בת ___________________________________________________.כתו

 טלפון במשרד ______________________________________________.

 טלפון נייד ________________________________________________.

 פקס ____________________________________________________.

 _____________________.__י _______________מס' מעסיק בביטוח לאומ

 ____________________._תפקיד ______________________________

 ___________________._שם החותם ____________________________

 

       ____                             ___________                                  __________          ________ 

 חתימה                                               חותמת                                              תאריך           

 

 אימות חתימה                                                 

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

מר/גב'___________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ )המוכר לי באופן אישי(, והמשמש/ת 

_______ בחברה/בעסק, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

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

 

   ____/____/____  _________________  __________ ____________ 

 חתימה וחותמת מספר רישיון   שם מלא של רו"ח/עו"ד   תאריך                    
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 , ירושלים,5, בניין כי"ח, קומה 42רח' אגריפס 
 02-6294442פקס:  02-6294434טל: 

 
 

 

 

 טופס קורות חיים לבקשה לאשרת כניסה לעובד מירדן

  ,אב ,סב ,משפחה(שם מרובע )פרטי 

  תאריך לידה

  אזרחות )אזרחויות נוספות יש לציין(

מס' דרכון )יש לציין מספרי דרכונים 
 קודמים(

 

ארץ לידה )באם המוזמן עזב את ארץ 

 הלידה, יש לציין באיזה שנה(

 

  מצב אישי )רווק/נשוי וכדומה(

שמות בני המשפחה )קרבה ראשונה 

 רכונים(כולל תאריכי לידה ומספרי ד

 

 

 

מדינות סיכון בהם שהה המוזמן, מטרת 

 שהייתו במדינות אלו ובאיזה שנים

 

  שהות קודמת בארץ

 טלפון קווי: אמצעי תקשורת המשמשים את המוזמן

 טלפון סלולארי:

 דוא"ל:

  מקום מגורים עדכני

  מקום עיסוק/ חברה מעסיקה

 

 ם דרכון של העובד המוזמן.יש לצרף התחייבות מעסיק )נספח ז'( וצילו
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 , ירושלים,5, בניין כי"ח, קומה 42רח' אגריפס 
 02-6294442פקס:  02-6294434טל: 

 
 

 

 

                                                                                                            
 تعهد العامل المقيم في األردن

 

 : أصرح بهذا أن___________ حامل جواز سفر أردني رقم  ______________  أنا الموقع أدناه

 

 .عطيات حول تأهيلي وخبرتي المهنية كما أعطيت للمشغل هي صحيحةالم .1

 .وضعي الصحي سليم .2

 .أتعهد بإبراز الوثائق المطلوبة لتشغيلي في اسرائيل أمام السلطات المؤهلة .3

معلوم لدي أن دخولي ومغادرتي اسرائيل تكون بموجب اإلجراءات التي يتم تحديدها بين دولة اسرائيل  .4

عند توقيعي على هذا . وتكون فقط في الساعات التي يتم تحديدها من قبل دولة اسرائيلوالمملكة األردنية 

 .18:00 فإنه معلوم لدي أن على مغادرة اسرائيل كل يوم عمل ال يتعدى الساعة, المستند

 .معلوم لدي أنه مع دخولي األول إلسرائيل سيتم أخذ بصمات أصابعي وإنني موافق على ذلك .5

 .في اسرائيل سيكون بحسب قوانين العمل في دولة اسرائيل معلوم لدي أن عملي .6

إنني أتعهد بالسلوك والتصرف بموجب قوانين دولة اسرائيل والقوانين المساعدة للسلطة المحلية ومعلوم لدي  .7

أن مخالفة تعليم من تعليمات القانون تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية تجاهي بحسب تعليمات 

وضمن ذلك إلغاء رخصة مكوثي العمل وتأشيرة الدخول إلى اسرائيل والتي يتم , طبق في اسرائيلالقانون الم

 .إعطاؤها لي

 .معلوم لدي أنه ممنوع قضاء الليل في منطقة إيالت وفي اسرائيل عموما .8

 .معلوم لدي أنه ممنوع علي العمل في أعمال ليلية دون ترخيص مناسب .9

 ".منطقة إيالت" – مل المسموحةإنني أتعهد بعدم مغادرة منطقة الع .10

نني أصرح أنه معلوم لدي أن رخصة تشغيلي في اسرائيل يتم إعطاؤها باسم مشغلي وأنه ال يجوز لي العمل  .11

 .سواء كان ذلك بإرادتي أو بمصادقة مشغلي, لدى مشغل آخر

فإن علي ن أعلم , عامإنني أتعهد أنه في حال أن مشغلي قام بإعالمي بتوقيف عملي عنده لفترة زمنية أو بشكل  .12

 .بذلك مندوب سلطة السكان والهجرة الذي في معبر الحدود في اسرائيل وجهات االتصال األردنية

يتم عادة , ألي سبب كان, يوما متواصلة للعمل 90معلوم لدي أنه في حال عدم دخولي اسرائيل في خالل  .13

إمكاني التوجه خطيا لفرع األردنيين في وأنه ب, النظر في إلغاء تأشيرة الدخول ورخصة عملي في اسرائيل

 .وطلب االعتراف بحجة غيابي من العمل كحجة عادلة, شعبة التراخيص

معلوم لدي أنه في حال مخالفتي واحدا من شروط هذا التعهد فإنني أكون معرضا إللغاء رخصة مكوثي  .14

 . وعملي وإللغاء تأشيرة الدخول إلى اسرائيل

 .أو أغراض إلى اسرائيل\ال يجوز لي إدخال حمولة و إنني أصرح أنه معلوم لدي أنه .15

في عالقاتي وعالقتي مع , لغرض تطبيق السالم بين دولة اسرائيل واألردن فإنني أتعهد بالتصرف في عملي .16

 .مشغلي وزمالئي في العمل بصورة تسهم في تقوية العالقة بين الشعبين

 

 

 : _______________التاريخ                   : ______________التوقيع               
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 02-6294442פקס:  02-6294434טל: 

 
 

 

 התחייבות העובד תושב ירדן

 

 אני החתום מטה ______________ נושא דרכון ירדני מס'___________ מצהיר בזאת כי: 

 

 הנתונים על הכשרתי וניסיוני המקצועי כפי שנמסרו למעסיק הינם נכונים. .1

 מצבי הבריאותי תקין. .2

הנדרשים להעסקתי בישראל בפני השלטונות הנני מתחייב להציג את המסמכים  .3

 המוסמכים.

ידוע לי כי כניסתי ויציאתי מישראל תהא על פי הפרוצדורה שתיקבע בין מדינת ישראל  .4

לממלכת ירדן ויהיו רק בשעות שיקבעו על ידי מדינת ישראל. נכון למועד חתימתי על מסמך 

 .18:00וחר משעה זה, ידוע לי כי עלי לצאת את ישראל מידי יום עבודה לא יא

 ידוע לי כי עבודתי בישראל תהא בהתאם לדיני העבודה במדינת ישראל. .5

הנני מתחייב כי אתנהג ואנהג על פי חוקי מדינת ישראל וחוקי העזר של הרשות המקומית  .6

וידוע לי כי הפרת הוראה מהוראות החוק תגרור כלפי נקיטת צעדים משפטיים או מנהליים 

 בישראל, ובכלל זה ביטול רישיון העבודה שניתן לי. בהתאם להוראות החוק שחל

 ידוע לי כי חל עלי איסור ללון באזור אילת. .7

 ידוע לי כי חל עלי איסור לעבוד בעבודת לילה ללא היתר מתאים. .8

 "אזור אילת". –הנני מתחייב לא לצאת מאזור העבודה המותר  .9

שם מעבידי ואינני רשאי הנני מצהיר כי ידוע לי שהרישיון להעסקתי בישראל יינתן על  .10

 לעבוד אצל מעביד אחר, בין שברצוני בכך ובין באישור מעבידי.

הנני מתחייב כי במידה והמעסיק יודיע לי על הפסקת עבודתי אצלו לפרק זמן או בכלל, עליי  .11

להודיע על כך ל נציג רשות האוכלוסין וההגירה שבמעבר הגבול בישראל ולגורמי הקשר 

 הירדנים.

ימים רצופים לעבוד, מכל סיבה שהיא,  30במידה ולא אכנס לישראל במשך  ידוע לי כי .12

לרבות היעדרות ללא סיבה, מחלה וכד', ימחק אישור כניסתי לעבודה במדינת ישראל באופן 

 רשות.האוטומטי וכן אשרת הכניסה ורישיון העבודה שלי יבוטלו על ידי נציג 

הנני צפוי לביטול רישיון העבודה לרבות  ידוע לי כי במידה ואפר אחד מתנאי התחייבות זו .13

 מניעת כניסתי לעבוד במדינת ישראל.

 הנני מצהיר כי ידוע לי שאינני רשאי להכניס כבודה ו/או חפצים למדינת ישראל. .14

למען יישום השלום בין מדינת ישראל וירדן הנני מתחייב להתנהג בעבודתי, בקשריי  .15

 יתרום להידוק הקשר בין העמים.וביחסיי עם מעבידי וחבריי לעבודה באופן ש

 

 

 חתימה: ______________                   תאריך: _______________               
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