
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ישראל  נת    מדי
ן סי כלו ת האו ירה רשו  וההג

 התחייבות העובד תושב ירדן
 (9.6.0002' לנוהל חנספח ) 

 
 

 

  

 تعهد العامل المقيم في األردن

 

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

 

 .ل تأهيلي وخبرتي المهنية كما أعطيت للمشغل هي صحيحةالمعطيات حو .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 والمملكة األردنية وتكون  .4

فإنه معلوم لدي أن على مغادرة اسرائيل , عند توقيعي على هذا المستند. ط في الساعات التي يتم تحديدها من قبل دولة اسرائيلفق

 .19:00 كل يوم عمل ال يتعدى الساعة

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

 .ئيل سيكون بحسب قوانين العمل في دولة اسرائيلمعلوم لدي أن عملي في اسرا .6

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

وضمن ذلك , سرائيلتعليمات القانون تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية تجاهي بحسب تعليمات القانون المطبق في ا

 .إلغاء رخصة مكوثي العمل وتأشيرة الدخول إلى اسرائيل والتي يتم إعطاؤها لي

اعلم ان تأشيرة الدخول إلسرائيل وتصريح االقامة والعمل بإسرائيل تمنح من اجل العمل فقط , وانهما ال تمكنانني من الدخول  .8

 تصريح لتوظيفي إلسرائيل لهدف اخر غير العمل لدى صاحب العمل الذي يحمل

 .معلوم لدي أنه ممنوع قضاء الليل في منطقة إيالت وفي اسرائيل عموما .9

 .معلوم لدي أنه ممنوع علي العمل في أعمال ليلية دون ترخيص مناسب .10

 ".منطقة إيالت" – إنني أتعهد بعدم مغادرة منطقة العمل المسموحة .11

, إعطاؤها باسم مشغلي وأنه ال يجوز لي العمل لدى مشغل آخرنني أصرح أنه معلوم لدي أن رخصة تشغيلي في اسرائيل يتم  .12

 .سواء كان ذلك بإرادتي أو بمصادقة مشغلي

فإن علي ن أعلم بذلك مندوب , إنني أتعهد أنه في حال أن مشغلي قام بإعالمي بتوقيف عملي عنده لفترة زمنية أو بشكل عام .13

 .وجهات االتصال األردنيةسلطة السكان والهجرة الذي في معبر الحدود في اسرائيل 

يتم عادة النظر في إلغاء تأشيرة , ألي سبب كان, يوما متواصلة للعمل 90معلوم لدي أنه في حال عدم دخولي اسرائيل في خالل  .14

وطلب االعتراف بحجة , وأنه بإمكاني التوجه خطيا لفرع األردنيين في شعبة التراخيص, الدخول ورخصة عملي في اسرائيل

 .عمل كحجة عادلةغيابي من ال

معلوم لدي أنه في حال مخالفتي واحدا من شروط هذا التعهد فإنني أكون معرضا إللغاء رخصة مكوثي وعملي وإللغاء تأشيرة  .15

 . الدخول إلى اسرائيل

 .أو أغراض إلى اسرائيل\إنني أصرح أنه معلوم لدي أنه ال يجوز لي إدخال حمولة و .16

في عالقاتي وعالقتي مع مشغلي وزمالئي , واألردن فإنني أتعهد بالتصرف في عملي لغرض تطبيق السالم بين دولة اسرائيل .17

 .في العمل بصورة تسهم في تقوية العالقة بين الشعبين

 
 
 

 : _______________التاريخ                   : ______________التوقيع               
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ישראל  נת    מדי
ירה וההג ן  סי כלו ת האו  רשו

 התחייבות העובד תושב ירדן
 (9.6.0002לנוהל  חנספח ) 

 
 

 

 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

 ייב להציג את המסמכים הנדרשים להעסקתי בישראל בפני השלטונות המוסמכים.הנני מתח .3

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

מדי  בשעות שיקבעו על ידי מדינת ישראל. נכון למועד חתימתי על מסמך זה, ידוע לי כי עלי לצאת את ישראל

 .19:00יום עבודה לא יאוחר מן השעה 

 ידוע לי כי עם כניסתי הראשונה לישראל תילקחנה ממני טביעות אצבע ואני מסכים לכך. .5

 ידוע לי כי עבודתי בישראל תהא בהתאם לדיני העבודה במדינת ישראל. .6

וידוע לי כי הפרת הנני מתחייב כי אתנהג ואנהג על פי חוקי מדינת ישראל וחוקי העזר של הרשות המקומית  .7

הוראה מהוראות החוק תגרור כלפי נקיטת צעדים משפטיים או מנהליים בהתאם להוראות החוק שחל בישראל, 

 העבודה ואשרת הכניסה לישראל שיינתנו לי.וובכלל זה ביטול רישיון השהייה 

בלבד, וכי אסור  ידוע לי כי אשרת הכניסה לישראל ורישיון השהייה והעבודה בישראל יינתנו לצורך עבודה .8

 לי להיכנס באמצעותם לישראל לכל מטרה אחרת מלבד עבודה אצל המעסיק שהנו בעל היתר להעסקתי.

 ידוע לי כי חל עלי איסור ללון באזור אילת ובישראל בכלל. .9

 ידוע לי כי חל עלי איסור לעבוד בעבודת לילה ללא היתר מתאים. .10

 זור אילת"."א –הנני מתחייב לא לצאת מאזור העבודה המותר  .11

הנני מצהיר כי ידוע לי שהרישיון להעסקתי בישראל יינתן על שם מעסיקי ואינני רשאי לעבוד אצל מעביד אחר,  .12

 בין שברצוני בכך ובין באישור מעסיקי.

הנני מתחייב כי במידה והמעסיק יודיע לי על הפסקת עבודתי אצלו לפרק זמן או בכלל, עליי להודיע על כך  .13

 וסין וההגירה שבמעבר הגבול בישראל ולגורמי הקשר הירדנים.לנציג רשות האוכל

ימים רצופים לעבוד, מכל סיבה שהיא, יישקל ביטול אשרת  90ידוע לי כי במידה ולא אכנס לישראל במשך  .14

הכניסה ורשיון העבודה שלי בישראל, וכי באפשרותי לפנות בכתב לענף ירדנים באגף ההיתרים, ולבקש להכיר 

 מן העבודה כסיבה מוצדקת. בסיבת היעדרותי

ידוע לי כי במידה ואפר אחד מתנאי התחייבות זו אהיה צפוי לביטול רישיון השהייה והעבודה ולביטול  .51

 אשרת הכניסה לישראל. 

 הנני מצהיר כי ידוע לי שאינני רשאי להכניס כבודה ו/או חפצים למדינת ישראל. .16

ייב להתנהג בעבודתי, בקשריי וביחסיי עם מעבידי וחבריי למען יישום השלום בין מדינת ישראל וירדן הנני מתח .17

 לעבודה באופן שיתרום להידוק הקשר בין העמים.

 

 חתימה: ______________                   תאריך: _______________               

 


