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תיווך להיתר ללשכות פרטיות להבאה,  הארכתבקשה לטופס 
 2018-19 –טיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד לו

 עבור "לשכה ממשיכה"
 

 
 1959 -ות התעסוקה, התשי"ט חוק שירל  65סעיף  לפי
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תר לשכה פרטית להבאה, להארכת תוקף הי הנחיות לעניין מילוי טופס הבקשה

 19-2018שנת ללתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד 
 

בקשה להארכת תוקף היתר ללשכה פרטית להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים  להלן טופס "

 הטופס(.  כל מקום –ונספחיו המהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן  19-2018בענף הסיעוד שנת 

 שון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.בטופס בו מצוין ל
 

לשכות פרטיות להבאה, בהתאם, בין השאר, לעמידתן בתנאי נוהל  תיבדקנה הבקשות  .1

אשר פורסם באתר האינטרנט של רשות לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד 

 (."הנוהל" –)להלן  www.piba.gov.ilהאוכלוסין וההגירה  בכתובת:

 

  הבא:  באופןאת הטופס יש למלא בדייקנות  .2

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

 יש לדאוג להשלים הפרטים המלאים.  –בכל מקום בו מופיע קו  )ב(

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

 ידי עורך דין. על מסמך שאינו תצהיר, יכול להיעשות באימות חתימה  )ד(

 

יש לצרף לבקשה את כל המסמכים הנדרשים )המסמכים המוזכרים בטופס וברשימה  .3

 שבסופו וכן מסמכים המאשרים את הפרטים האמורים בבקשה(:

 המסמכים הנלווים יוגשו כשהם מתויקים יחד עם הטופס, בקלסר אחד.   )א(

 פס והמסמכים המפורטים ברשימה בסוף הטופס, יש להגיש מקור. את כל מסמכי הטו )ב(
 

טופס  טופס חסר או בלתי ברור, או היעדרם של מסמכים, עלול להביא לדחיית הבקשה. .4

להארכת תוקף  בקשה " –הבקשה והמסמכים, כאמור לעיל, תיסגר במעטפה שעליה יירשם 

 ".19-2018בענף הסיעוד שנת  פרטית להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זריםהיתר ללשכה 

 

רשות מרכז הלשכות הפרטיות בסיעוד ב, מר ניסים שמעונילידי המעטפה תימסר  .5

, 24.12.17ג',  -א'בימים , ירושלים 3בניין כי"ח קומה  42רח' אגריפס האוכלוסין וההגירה, 

 יםלא יתקבלו בקשות לאחר מועד. 14:00 – 10:00בין השעות  26.12.17, 25.12.17

 .אלו

 

http://www.piba.gov.i/
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 לכבוד

 ות האוכלוסין וההגירה רש

 אגף תאגידים ולשכות פרטיות
 

הבאה, לתיווך ולטיפול ללשכה פרטית ל להארכת תוקף היתר הצהרה והתחייבות בעניין בקשה

 19-2018 בענף הסיעוד שנתבעובדים זרים 

 ים הבאים: נספחהלבקשה זאת יש לצרף את  *

  'כתב ערבות.  –נספח ז  

  פירוט סניפים. – 1יאנספח   

 מידע.  ימאגררישום ברשם על שור אי 

  על ידי הרשות.  מורשית חברת תוכנהעם  התקשרותאישור 

 מאושר על ידי עו"ד בעברית ואנגלית חוזה העסקה לדוגמא . 

 
 

                                        ת.ז.                                                             אני החתום מטה

בלשכה   / בעלים פעיל כמנכ"להמשמש 

 )נא סמן( 

 ,                                              מבקש בזאת, בשם חברת

 

החברה ו/או " :להלן)                                                    , בכתובת                            ח.פ.מס' 

 (,"הלשכה

 

היתר לפעול כלשכה פרטית לצורך הבאה, תיווך וטיפול בעובדים הלהאריך כמי שמוסמך להתחייב בשמה, 

 :)להלן 1959 -לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט  65(, לפי סעיף "היתר" :זרים בענף הסיעוד )להלן

לשכות פרטיות להבאה, ____ של רשות האוכלוסין וההגירה, "נוהל מספר (, ובהתאם לנוהל "החוק"

והחוזרים שהוצאו על ידי בעלי הסמכות, ואשר פורסמו  "לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד

מאשר ומתחייב, בשמי ( והריני "הנוהל")להלן:  www.piba.gov.ilבכתובת  רשותבאתר האינטרנט של ה

 ובשם הלשכה, כלהלן:

 

ואני מבין כי תנאי הנוהל נקבעו כתנאים שקראתי את כל התנאים המפורטים בנוהל  ,מאשרמתחייב והריני  .1

כן, הנני -לתוקף ההיתר, וכי הפרת תנאי מהותי מתנאי החוק ו/או הנוהל מהווה עילה לביטול ההיתר. כמו

לפי החוק למלא אחר כל התנאים והדרישות , ארך ההיתר שניתן להבמידה ויוחברה, מתחייב בזה בשם ה

יפורסמו נוספות שיקבעו על ידי בעלי הסמכויות, כפי שיפורטו בחוזרים מחייבים ש, לרבות הוראות והנוהל

 האינטרנט. באתר 
 

http://www.piba.gov.il/
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עובדים  (4000שלא יעלה על  )יש לציין מספר  _______מבקשת לקבל היתר לטיפול ותיווך של חברה ה .2

 . בסיעוד זרים
 

(, מצורף לבקשתי זו "תקנות הערובה")להלן:  2010-בהתאם לתקנות שירות התעסוקה )ערובה(, התש"ע .3

היתר, לצורך הבטחת קיום חובות הלשכה הארכת לטופס הבקשה ל ,בנספח ז'כתב ערבות בנוסח שנקבע 

 ( לחוק. 2)א( )65כאמור בסעיף 
 ד

, או ללא מילוי כל בנספח ז'כתב ערבות בנוסח המפורט  שתוגש ללא ,היתרהארכת ידוע לי כי בקשה ל .4

 לא תטופל.הנספחים האחרים של הבקשה במלואם,  או בקשה שתוגש באיחור, 

 

העולה  ,החברה לא תטפל/ תתווך במספר עובדים זריםכי  –להלן  6בכפוף לאמור בפסקה  -הנני מתחייב כי  .5

כי  ,בהתאם לתקנות הערובה. ידוע לי גם ,הערבות הופקדה ,שלעיל ואשר בגינו 2על המספר הנקוב בסעיף 

עליו הצהירה  ,לא יותר רישום עובדים זרים ומעסיקים במספר העולה על מספר העובדים הזרים המרבי

 שלעיל ואשר בגינו הופקדה הערבות.  2הלשכה בסעיף 
 

שת לטפל כן ידוע לי, כי לשכה המבקשת להעלות את המספר המרבי של עובדים זרים בהם היא מבק .6

תהא רשאית להגיש בקשה לממונה בגין כך, בצירוף כתב ערבות על סכום ההפרש  ,במהלך תקופת ההיתר

לתקנות הערובה, ובהתאם למספר  3בין הערבות שהופקדה על ידה, לבין הערבות הנדרשת בהתאם לתקנה 

בהתאם  ,בבקשה יחליט ,("הממונה"העובדים הזרים המוגדל המבוקש. הממונה כהגדרתו בנוהל )להלן: 

אם תלויה  ,לנסיבות המקרה ובין היתר, רשאי הממונה לסרב לבקשה להעלאת מספר העובדים הזרים

 ועומדת חקירה ו/או הליך שימוע נגד הלשכה.
 

לבקשה זו ומבלי שהתקבל  2ידוע לי כי טיפול או תיווך של מספר עובדים זרים מעבר למספר הרשום בסעיף  .7

 , מהווה הפרה של תנאי ההיתר ותביא לביטולו.אישור מראש ובכתב מהממונה
 

 

מאושר על ידי , בעברית ובאנגליתחוזה העסקה לדוגמא לנוהל, מצורף לבקשתי זו  6.3.4בהתאם לסעיף  .8

כי הוא בדק את החוזה ומאשר כי הוראותיו תואמות את דיני העבודה בישראל וכמו כן את הנהלים  ,עו"ד

 בכל הקשור להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד.  ,שכות פרטיותוההתחייבויות החלים על מעסיקים ול
 

 

יתנו כל סיוע שיידרש לשם פיקוח ובקרה  ,, כל עובדיה, והבאים מכוחה ומטעמההלשכההריני מתחייב כי  .9

 תקבל. לשכהבכל הקשור להיתר שה לשכהעל פעילות ה הפניםשל משרד 
 

כי לא נעשו ו, ו שליטה בלשכה עם אדם מחוץ ללשכהכי לא קיים כל הסכם לחלוקת רווחים א ,הנני מתחייב .10

ניהול או ב ו/או מעורבות זכויות מעניקיםהסכמים או הסדרים אחרים כלשהם ה ,ולא יעשו בעתיד בעבר

 ,לגורם כלשהו, או בעלות או שליטה לשכהברווחים או זכויות חתימה בשמה של הקבלת החלטות או ב
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דים הבכירים כהגדרתם בחוק ובנוהל, כפי שדווחו על ידי הלשכה ובעלי התפקי ל"המנכ, מלבד בעלי המניות

, יבוטל אם יתברר בדיעבד כי אכן נעשו הסדרים כאלוידוע לי ואני מסכים כי . הממונהואושרו על ידי 

 .לשכההל שההיתר 
 

וכלפי  על לשכה לבצע את חובותיה כלפי העובדים הזרים והמעסיקים הרשומים באחריותהכי  ,ידוע לי .11

ויות, באמצעות עובדיה ואין היא רשאית להעביר את פעילותה או חובותיה לפי החוק והנוהל לקבלן הרש

 משנה או לגורם כלשהו שאינו מועסק בלשכה הפרטית האמורה.
 

נוהל מהווה הפרה של תנאי ההיתר ועלולה לגרור אחריה אי ההפרת אחד או יותר מתנאי כי  ,ידוע לי .12

ו התניה של ההיתרים שינתנו ללשכות לפי החוק ו/או לחילוט מלא או חלקי חידוש, ביטול, התליה, סיוג א

 של הערבות שתפקיד הלשכה כתנאי לקבלת ההיתר.
 

  .1980 –לפי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם  ,לא הוכרזתי כפושט רגל .13
 

קנס מינהלי  ,ל ענייןלפי מיטב ידיעתי, שולם כל קנס מינהלי חלוט שהוטל עלי או על תאגיד בו שימשתי כבע .14

 1987 –, או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 –בגין עברה לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א 

 
לפי מיטב ידיעתי, לא הוטל עלי או על תאגיד בו שימשתי כבעל עניין או בעל תפקיד בכיר כל קנס מינהלי  .15

 .1987 –שכר מינימום, התשמ"ז , או לפי חוק 1991 –בגין עברה לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א 
 

או סמוך לפניה או בתקופה אחרת רלוונטית  ,שבתקופה האמורה -כלפיי או כלפי תאגיד לא הופעלה  .16

היה מצוי בבעלותי או בשליטתי, או תאגיד שבו שימשתי הייתי בעל עניין בו, או שלהפעלת ההליכים, 

א )א( 63סמכות כמפורט בסעיף יד כלפי עובדיו ניהולי או בתפקיד הקשור למילוי חובות מעבבכיר  בתפקיד 

ן רישיון או היתר לפי אותו חוק, יבעני 1959-א)ו( לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט63)ג( וסעיף  -( )א(4)

לפי סעיף טו' לחוק עובדים זרים, או סמכות לגבי היתר  1סמכות לביטול או סירוב של היתרים לפי סעיף 

הליך מההליכים יש לדאוג למלא  .1996-)א( לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 10

 צרף מסמכים המעידים על הפעלת הליכים(:ולהמפורטים בטבלה שלהלן 

 
 כלפי מי ננקט ההליך תאריך ההליך

אי חידוש רישיון, ביטולו או 

סעיפים התלייתו, לפי הוראות 

לחוק העסקת  10-)א( ו6)ג(, 2

עובדים על ידי קבלני כוח אדם 

או לפי הפרק הרביעי לחוק 

 –שירות התעסוקה, התשי"ט 

חילוט ערובה מכוח , 1959
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תקנות העסקת עובדים על ידי 

קבלני כוח אדם )ערובה(, 

 1996 –התשנ"ו 

ביטול מלא של היתרי העסקה 

או סירוב מלא לבקשה למתן 

היתרי העסקה לפי הוראות 

טו לחוק עובדים זרים 1 סעיף

)אם הופעלו סמכויות לביטול 

או התניה חלקיים של היתרי 

 פרט.  העסקה כאמור, נא

  

 

וכן על מנהלה הכללי, בעלי מניותיה  הלשכהמידע על הרשות תהיה רשאית להעביר  כי ואני מסכים  ידוע לי  .17

, בהתאם 2000 –ן, התש"ס איסור הלבנת הו לפי חוק ,לרשות המוסמכת מעת לעת  ועובדיה הבכירים

 לסמכות על פי כל דין.
 

על כל שינוי שיחול בפרטים  -רשות האוכלוסין וההגירה בממונה ו/או מי מטעמו הריני מתחייב להודיע ל .18

או הפעלת סמכויות  חקירה פלילית האמורים בתצהירי זה, ובפרט על הרשעה לרבות הגשת כתב אישום, 

 מים מיום השינוי.י 7כאמור בתצהירי זה, וזאת בתוך 
 

היתר ללשכה פרטיות לצורך הבאה, הארכת למיטב ידיעתי ועל פי בדיקה שערכתי, לא הוגשה בקשה ל .19

לחוק  62תיווך וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד על ידי תאגיד שאני, או בעל עניין כהגדרתו בסעיף 

יותר ממניותיו, בין במישרין, ובין באחת או  בעל עניין(, או החברה, מחזיקים –שירות התעסוקה )להלן 

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

ממניותיו מוחזקות, במישרין או באמצעות החזקת מניות של תאגיד אחר או מספר תאגידים, בידי בעל 

החברה, בין במישרין ובין באמצעות החזקת מניות של  עניין או בידי מי שמחזיק במניה אחת או יותר של

המחזיק במניות של החברה, בין במישרין, ובין באמצעות  תאגיד, או תאגיד אחר או מספר תאגידים

 החזקת מניות של תאגיד אחר או מספר תאגידים, המחזיק במניות החברה.
 

רשות האוכלוסין לי המנוהל על שמי לכי משטרת ישראל תעביר את המידע הפלי ,אני נותן בזה את הסכמתי .20

ההיתר כמתי זו ובמהלך כל תקופת , לפי דרישה של המשרד האמור, בכל עת מיום חתימת הסוההגירה

לפי סעיפים הבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד בהתאם לבקשה שהוגשה על ידי החברה ל

טיות להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים ונוהל לשכות פר 1959-תשי"ט, שירות התעסוקהלחוק  65

מתן היתר ללשכה פרטית לצורך  ,לפי החוק והנוהל האמוריםוזאת לצורך הפעלת הסמכות   בענף הסיעוד

ובהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת , התלייתוחידושו, ביטולו סיוגו או  לתיווך עבודה של עובדים זרים,

 ידועה לי זכותי לעיין במידע האמור במשטרת ישראל. אני מאשר כיו; 1981 –השבים, התשמ"א 
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לכך, למנהל מת"ש  , או למי שהוא יסמיך" ברשות האוכלוסין וההגירהממונה"ברה מתחייבת לאפשר להח .21

לצורך פיקוח על מילוי  גישה  לכל המידע שיידרש על ידו, ,ו/או אגף תאגידים ולשכות פרטיות ו/או למפקח

ונוהל הלשכות הפרטיות להבאה, לתיווך ולטיפול  1959-עסוקה, תשי"טההוראות לפי חוק שירות הת

נתנו בהתאם לנוהל ישילמסור לממונה דיווח ממוחשב, בהתאם להוראות  ,וכןבעובדים זרים בענף הסיעוד 

 זה.

 
 ,על ידהטופלו , שיוהמעסיקים החברה מתחייבת לרשום את מאגר המידע לגבי פרטי העובדים הזרים .22

אצל רשם מאגרי , שכות פרטיות לצורך הבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעודלל להיתר בהתאם

  על רישום ברשם מאגרי מידע.  יש לצרף אישור .1981 –חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א מידע לפי 
 

חברת תוכנה התקשרות עם אישור  יש לצרף .מתחייבת לעשות שימוש בתוכנות מקוריות בלבד החברה .23

 .ל ידי הרשותע מורשית
 

 םלא עברו עבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין ה ,משרה בלשכההנושאי  ,למיטב ידיעתי .24

 לעסוק בהבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד. יםראוי
 

כי לא חלו כל שינויים מהצהרת הלשכה ו/או נושאי משרה בה ו/או בעלי  ,מבלי לפגוע באמור הנני מצהיר .25

לצורך קבלת ההיתר  ,ת בה ו/או עו"ס המועסקים על ידה, אשר הוגשו לרשות האוכלוסין וההגירהמניו

יהיה עלי לדווח מיד עם היוודע לי על שינויים אלה ולקבל אישור  ,שבתוקף. ידוע לי כי במידה ויהיו שינויים

 על השינויים מאגף תאגידים ולשכות פרטיות.
 

לשנה  היו נושאי המשרה בחברה בעת קבלת ההיתר  ,היר זהנכון למועד תצ ,נושאי המשרה בחברה .26

הרי שהדבר נעשה לאחר קבלת אישור  ,לאחר מועד זה ,ו/או באם נוספו נושאי משרה לחברה הקודמת

 בעניינם על ידי הממונה ברשות האוכלוסין וההגירה.

 

 להלן רשימת בעלי המניות בלשכה: .27

 
 מס' מניות )אחוז( ת"ז שם מס"ד

1    

2    

3    

4    

5    
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 בחוק שירות התעסוקה: להלן רשימת העובדים הבכירים בלשכה כהגדרתם .28

 

 תפקיד ת"ז שם מס"ד

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.    

27.    

28.    

29.    
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30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    

37.    

38.    

39.    

40.    

41.    

42.    

43.    

44.    

45.    

46.    

47.    

48.    

49.    

50.    
. 

 

 בלשכה: להלן רשימת העובדים הסוציאליים .29

 

 ת"ז שם תפקיד מס"ד

   עו"ס אחראי .1

   עו"ס משני .2

   עו"ס משני .3

   עו"ס משני .4

   עו"ס משני .5

   עו"ס משני .6

   עו"ס משני .7
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   עו"ס משני .8

   ניעו"ס מש .9

   עו"ס משני .10

   עו"ס משני .11

   עו"ס משני .12

   עו"ס משני .13

   עו"ס משני .14

   עו"ס משני .15

   עו"ס משני .16

   עו"ס משני .17

   עו"ס משני .18

   עו"ס משני .19

   עו"ס משני .20

   עו"ס משני .21

   עו"ס משני .22

   עו"ס משני .23

   יעו"ס משנ .24

   עו"ס משני .25

   עו"ס משני .26

   עו"ס משני .27

   עו"ס משני .28

   עו"ס משני .29

   עו"ס משני .30

 

במידה וישנם יותר בעלי תפקידים בלשכה מהמקום שהוקצה לכך בטופס זה ניתן לרשום אותם בנספח לבקשה  *

 להארכת היתר ללשכה ממשיכה.
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ברשות לממונה האמורים בטופס, לרבות כל נספחיו, ומתחייב להודיע הריני מאשר נכונות הפרטים  .30

על כל שינוי שיחול בפרטים שנמסרו בטופס, לרבות בנספחיו, בסמוך ככל הניתן  ,האוכלוסין וההגירה

  בעלי תפקידים בכירים בלשכה ,מנכ"ל, בעלי מניות להחליף /תמינוחל איסור ל לביצוע השינוי. ידוע לי כי 

 ללא אישור מראש ובכתב מהממונה. ,עו"ס אחראי ובכלל זה 
 

 

 אימות חתימה

 
 

_______________ 
 

_______________ 
 

____________ 
 

_____________________ 
 חתימה וחותמת מספר רישיון שם מלא של עו"ד  תאריך

 ד

 
_______________ 

 
_________________________ 

 
____________________ 

המוסמך  מנכ"ל או בעל מניות  שם מלא של תאריך
 לחתום בשם הלשכה

 חתימה

                                        הופיע בפני עו"ד               אני מאשר בזה כי ביום

                                              מר/גב'                                                   במשרדי ברח'

 לי באופן אישי(,  )המוכר                          שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.

 חברהה המוסמך/מוסמכת לחתום בשם ,חברהב                                                     והמשמש/ת

הנ"ל וחתם/חתמה עליו וההתחייבות  , אישר/ה את נכונות ההצהרהחברהושחתימתו/ה מחייבת את ה

 בפני.


