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 9.1.3004לנוהל נספח 

 
  באזור התעשיה עטרותעסקת עובדים פלשתינאים ההיתר ללטופס בקשה 

 
 המעסיקפרטי  .א
 

   

 מספר תיק ניכויים /שותפות/ע.ממספר ת"ז/ח.פ. המבקש/העסקשם 

 

  

 תוקף רשיון עסק מספר רשיון עסק

 

 75  

 סמל מעסיק )לשימוש פנימי( סקטור ענף

 

  

 דואר אלקטרוני , עיר ומיקוד()רחוב, מספר כתובת

 

   

 פקס טלפון נייד טלפון נייח

 

  

 מספר המועסקים הזרים מספר המועסקים הישראלים

 

 קיבלתי בעבר היתר להעסקת עובדים פלשתינאים 

 לא קיבלתי בעבר היתר להעסקת עובדים פלשתינאים 

 

 תצהיר והתחייבות המבקש .ב

 

 משמשה ______,______________ת.ז.____ _______________________________הח"מ אני 

 __________________חברה/שותפות___/בעסק __________________________בתפקיד______

 ,םפלשתינאי יםהבקשה להעסקת עובדעל ידי שבשמה הוגשה  _____________________ח.פ./ע.מ__
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באזור התעשיה כדין בישראל ודה לקבל היתר להעסקת _________עובדים פלשתינאים לעב מבקש

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:ו ,עטרות

באזור לקבלת היתר להעסקת עובדים פלשתינאים  הבקשה במסגרת בזאת ניתנים והתחייבותי תצהירי .1

התעשיה  אזורבישראל ב םפלשתינאי יםנוהל הסדרת העסקת עובד" להוראות בהתאם, ה עטרותיהתעשי

 .("הנוהל" :, להלן9.1.3004)נוהל מספר וההגירה  " של רשות האוכלוסיןעטרות

 באזורהעסקת עובדים פלשתינאים לכלליים לתוקף היתר תנאים " את וכן, הנוהל את קראתי כי מצהיר אני .2

(, ואני מתחייב בזאת כי במידה ואקבל היתר "תנאי ההיתר" :, להלן9.1.3005)נוהל מספר  "התעשיה עטרות

 1991-פעל בהתאם לאמור בהם וכן בהתאם לחוק עובדים זרים, תשנ"אלהעסקת עובדים פלשתינאים, א

 )להלן: "חוק עובדים זרים"(, וכן בהתאם לתנאי ההיתר שיינתן לי ולהתחייבותי זו.

, נועדה לצורך התעשיה עטרות באזורהבקשה לקבלת היתר להעסקת עובד פלשתינאי  כימצהיר  אני .3

____________,  אשר במסגרתו יבצע את העסקתו במקצוע _________________________

השכר  כיהעבודות הבאות: ____________________________________________________, ו

 ____________ ₪. -יעמוד על כ הפלשתינאיהמוצע לעובד  החודשי

יקול לאשר כי ידוע לי שבמסגרת בחינת בקשתי להיתר, עשויה רשות האוכלוסין וההגירה, על פי ש הריני .4

דעתה, לפנות למשרדי ממשלה שונים ולגופים ציבוריים לצורך קבלת מידע רלוונטי לבחינת בקשתי לקבלת 

 .המידע למסירת הסכמתי את בזאת נותן ואניהיתר, 

 2 סעיף לפי עבירה הינה, ההיתר לתנאי בהתאם שלא פלשתינאים עובדים שהעסקת לי ידוע כי מצהיר אני .5

 .זרים עובדים לחוק

 יר בזאת כי איני קבלן כוח אדם ו/או קבלן שירות. מצה אני .6

 רקעסיק א, התעשיה עטרות באזור פלשתינאים עובדים להעסקתמעסיק בעל היתר כ יאני מתחייב כ .7

העסקת עובד פלשתינאי ש לי ידוע כי מצהיר אניבעלי רישיונות עבודה בתוקף על שמי, ו פלשתינאיםעובדים 

רישיון עבודה בכלל, מהווה הפרת תנאי ההיתר ועבירה על חוק עובדים  אורישיון עבודה על שמי  בעל שאינו

 זרים.

, אני רשאי התעשיה עטרות באזורמצהיר כי ידוע לי שכמעסיק בעל היתר להעסקת עובדים פלשתינאים  אני .8

ומתחייב להעסיק את העובדים הפלשתינאים אך התעשיה עטרות  באזורלהעסיק את העובדים אך ורק 

 בודה ובמקצוע המצוינים בהיתר ההעסקה. עעסק, בורק ב

 .זרים עובדים להעסקת בקשר עליי שהוטל חלוט קנס כל שילמתי כי מצהיר אני .9

 ידוע כי מצהירהחל בישראל, ו המגןבהתאם למשפט העבודה  פלשתינאיאני מתחייב להעסיק את העובד ה .10

 .זרים עובדים חוק לפי ועבירהאי עמידה בתנאי זה מהווה הפרה של ההיתר ש לי

חל איסור ש לי ידוע כי מצהירבאופן ישיר בהתאם להיתר, ו הפלשתינאיאני מתחייב להעסיק את העובד  .11

אדם  חאיסור להעסיק את העובד באמצעות קבלן כו חל וכןלהעביר את העובד לעבודה אצל מעסיק אחר, 

 או אצל מעסיק בפועל כקבלן כוח אדם או כקבלן שירות.
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תינאי שהעסקת עובד פלשכי ידוע לי  ומצהירובד במשרה מלאה לפחות, אני מתחייב להעסיק את הע .12

 .זרים עובדים חוק לפי ועבירהבמשרה חלקית מהווה הפרה של תנאי ההיתר 

 במועד ולהעביר כחוק ומנוחהדין, לנהל פנקס שעות עבודה ה להוראות בהתאםעובד ל לשלםאני מתחייב  .13

 .הממונה ותאלהור בהתאם והכל והנלוות השכר תשלומי את

העובד  שיקבלתנאי רישיון העבודה ב הקבועים ובשעות בימיםאני מתחייב להעסיק את העובד הפלשתינאי  .14

 האזרחי. מהמינהל

 ביןמצהיר כי ידוע לי שחל איסור מוחלט לסחור ברישיונות העובדים ולהעבירם למעסיקים אחרים,  אני .15

 .תמורה ללא אם ובין בתמורה אם

חל איסור לנייד או להעביר את העובד למעסיק אחר, או להעסיקו בעבודה שונה ש לי ידוע כי מצהיר אני .16

 .או בעסק אחר מחוץ לאזור התעשיה עטרות מזו הרשומה בבקשה ובהיתר ההעסקה

המקוון המפורסם באתר  הטופסשירות למעסיקים באמצעות הידוע לי שחובה עליי להעביר ללשכת  .17

בקשה לביטול רישיונו של עובד שפוטר על ידי או שהתפטר או שלא התייצב  שירות למעסיק טופסהרשות: 

 ואניימים מיום הפיטורים או ההתפטרות או מיום התייצבותו האחרונה לעבודה,  7תוך ב וזאתלעבודה, 

 .כן לעשות מתחייב

שירות למעסיקים דיווחי ימי עבודה ותשלומים עבור זכויותיו הסוציאליות האני מתחייב להעביר ללשכת  .18

ו/או הגשת  כאמוראי עמידה בחובת הדיווח ו/או אי ביצוע תשלומים שידוע לי  כי מצהיר אני. דשל העוב

לביטולו או סיוגו ו/או סירוב דיווחים כוזבים או חלקיים מהווה הפרה חמורה של תנאי ההיתר ותביא 

טו לחוק עובדים 1 עיףבס הקבועהשנים, בכפוף לסמכות הממונה  3למתן היתרי העסקה בעתיד למשך עד 

 זרים.

 טופסהמקוון המפורסם באתר הרשות:  הטופסבאמצעות  למעסיקים השירות ללשכתאני מתחייב להעביר  .19

לחודש שלאחר כל חודש העסקה, דיווחי אמת ביומן העסקה  5-, מדי חודש, עד ליום השירות למעסיק

 הכולל את כל מרכיבי ההעסקה של העובד.

 למעסיקים רותשי לשכתלחודש בו התקבלה הודעת  15-חודש, לא יאוחר מהיום ה מדיאני מתחייב לשלם  .20

 בגין למעסיקים שירות לשכתבהודעת  שיידרשהסכום  מלוא, את חייב אניהתשלומים בהם  את המפרטת

 .תשלומי מעסיקים :, באמצעות אתר התשלומים הממשלתיסוציאליים תנאים

וש שכר ובמקביל לשלם לעובד שכר חודשי שלא יפחת משכר המינימום לכל אני מתחייב למסור לעובד תל .21

חודש בו יועסק במשרה רגילה, ולפני כל תשלום בעד עבודה במשמרות או בשעות נוספות, אשר ישולם 

מצהיר כי אני בעל יכולת כלכלית מספקת לתשלום השכר  ואניבהתאם לדין מעבר לסכום שכר המינימום, 

 של ההיתר. תוקפופת האמור במשך כל תקו

התחייבות ותצהיר זה, וכי אין בהעברת  בכתבחלים על האמור  אינםדיני השליחות שאני מצהיר כי ידוע לי  .22

כדי לפטור אותי מחובה כלשהי המוטלת עלי  למעסיקים השירות ללשכת ידי על המועבריםהתשלומים 

מעסיק כלשהם -כדי ליצור יחסי עובד, לרבות הסכם קיבוצי וצו הרחבה, ואין בכך דיןכמעסיק עפ"י כל 

 /או רשות האוכלוסין וההגירה.ו למעסיקים השירות לשכת לבין הפלשתינאיםבגין העובדים 

https://login.gov.il/nidp/saml2/sso?id=usernamePasswordSMSOtp&sid=0&option=credential&sid=0
https://login.gov.il/nidp/saml2/sso?id=usernamePasswordSMSOtp&sid=0&option=credential&sid=0
https://login.gov.il/nidp/saml2/sso?id=usernamePasswordSMSOtp&sid=0&option=credential&sid=0
https://ecom.gov.il/voucherspa/input/151?clear=true
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השירות למעסיקים, לא תהיה לי כל זכות או תביעה ביחס  ללשכתאני מצהיר כי עם העברת הכספים  .23

 וההגירה האוכלוסין מרשות/או ו למעסיקים שירות מלשכתלכספים אלה ולא אהיה זכאי לדרוש או לקבל 

אף אם  ללודינת ישראל לרבות רשות מרשויותיה או עובד מעובדיה, כל סכום מהכספים המו/או מאת מ

לא שולמו לעובד הזכאי להם או מחמת כל סיבה אחרת. הוראה זו תחול גם למפרע לגבי כל הכספים 

 ימת כתב התחייבות זה.שהוא עד לחת מועדבכל  למעסיקים השירות ללשכתשהעברתי בעבר 

, אישור רו''ח על השכר החודשי המשולם השירות למעסיקים, לפי דרישתהמתחייב להמציא ללשכת  אני .24

ידרש לצורך עריכת ביקורת בנוגע ישיועסק על ידי, וכן להגיש כל מסמך או דו"ח אחר ש הפלשתינאילעובד 

 לתשלומים שהועברו לעובד.

 במינהלבהתאם להוראותיו של קמ"ט תעסוקה  הפלשתינאיםים עובדה את להעסיק אתמתחייב בז אני .25

מגנטיים ברי תוקף ברי תוקף  וכרטיסיםרישיונות עבודה  העובדים ברשותהאזרחי, ורק כאשר מצויים 

 מטעמו, במשך כל תקופת העסקתם.

דים כי התחייבות זו החתומה על ידי היא התחייבות בלתי חוזרת, הואיל וזכויות העוב אתמצהיר בז אני .26

 תהיה זכאית למעסיקים השירות לשכתתלויות בה, ועל כן  ידי עלו הועסקו/או  המועסקים הפלשתינאים

לתבוע ממני בבית משפט ו/או בבית דין בעל סמכות בישראל כל סכום או חלק ממנו אשר לא שולם על ידי 

 כרוכות בכך., בהתאם להוראות כתב התחייבות זה, לרבות כל ההוצאות הלמעסיקים השירות ללשכת

"י מפקחים מטעם רשות האוכלוסין ע שתבוצענה חקירות/או ו בביקורותפעולה מלא  לשיתוףמתחייב  אני .27

, לבדיקת קיום תנאי ההיתר להעסקת והתעשיהבמשרד הכלכלה  העבודה זרועוההגירה ו/או מטעם 

. ידוע לי כי בצעלעובדים פלשתינאים, חוקיות העסקת העובדים, וכל בדיקה אחרת שהמפקחים מוסמכים 

 אי שיתוף פעולה כאמור מהווה הפרה של תנאי ההיתר.

 נפרד בלתי חלק הינם, זה והתחייבות תצהיר כתב וכן, היתר לקבלת הבקשה שטופס לי ידוע כי מצהיר אני .28

 .ההיתר מן

של כל הפרטים, המידע והמסמכים שאני מוסר ללשכת השירות  ואמיתותםמצהיר בזאת על נכונותם  אני .29

יקים במסגרת בקשה זו. ידוע לי שמסירת פרטים/ מידע/ מסמכים כוזבים ללשכת השירות למעס

 למעסיקים עלולה להביא לדחיית בקשתי מטעם זה בלבד, ו/או לביטול היתר מטעם זה בלבד.

מתחייב לעדכן את לשכת השירות למעסיקים בכל שינוי שחל במצב העובדתי שהובא בפני לשכת  אני

מסגרת טופס הבקשה להיתר והמסמכים הנלווים לו, ובכלל זה שינוי באופן השירות למעסיקים ב

 "ב.וכיו שותפים, מישרה נושאי, מניות בעלי של בזהותם שינוי/החברה, העסק של הרישום/או ו ההתאגדות

 
 

________________ 

 
 

___________________________ 

 
 

________________ 
 תאריך מורשה חתימהשם מלא של המבקש/ חתימה וחותמת
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 (חברה/שותפותעוסק מורשה/ )ימולא כאשר הבקשה מוגשת בשם ורך דיןאישור ע

 
 _____________ בזאת כי ביום /ת, מאשרעו"ד ____________________הח"מ אני 

במשרדי שכתובתו  בפניי /ההופיע

 _____________________________________________________________

 ________________________.ת.ז נושא ________________________'מר/גב

 ______________________________תחברה/שותפו :לחתום בשם /יתהמורשה

 _____________________ח.פ/ע.מ__

לעונשים  /הצפוי י/תהאעשה כן /תלהצהיר אמת ואם לא יכי עליו/ה  /הולאחר שהזהרתיו

 בפניי. תצהירו/העל  /הבחוק, חתם הקבועים 

 
            ____________________          ___________________ 

 חתימה        חותמת    
 
 

 לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:  .ג

  ,יש אישור רישיון עסק בתוקף מעיריית ירושלים. כאשר המבקש מצוי בהליך רישוי העסק
 אישור מעיריית ירושלים על הגשת בקשה לרישיון עסק. לצרף

  ים שקדמו למועד הגשת הבקשהבחודשיאישור תשלום ארנונה לעיריית ירושלים. 

 נסח חברה/שותפות 
 בטבלה המופיעים הרלוונטיים המסמכים את להגיש יש המבקשת הישות לסוג בהתאם 

 שלהלן:

 
 

 שותפות חברה עוסק מורשה מסמכים

ת"ז של מורשה החתימה,  ת"ז של המעסיק תעודת זהות
 שהוא בעל מניות או דירקטור

 ת"ז של השותף

תעודת עוסק  צילום מסמכים נוספים
 מורשה בתוקף.

נסח חברה מרשם החברות, 
צילומי , מסמך מורשה חתימה

תעודת זהות של בעלי המניות 
תעודה לרישומה של בחברה, 

 .חברה פרטית

נסח שותפות מרשם 
השותפויות, מסמך מורשה 
חתימה בשותפות וצילומי 
 .תעודת זהות של השותפים


