
 

 
 

 אגף שירות למעסיקים  
Employer Service Division 

 

 

 

 
 ח, ירושלים"כי בניין ,42 אגריפס' רח

 

 

 איתך, במסלול חייך

 

 1.9.3193נספח א' לנוהל 
 

 המלונאותבענף טופס בקשה להיתר להעסקת עובדים פלשתינאים 
 

 המלוןפרטי  .א
 
   

 מספר תיק ניכויים שותפות /מספר ח.פ. המלוןשם 

 

 

 דואר אלקטרוני

 

 
 מלונאות

שטחי ניקיון , וחדרנות
 ציבוריים ומטבחים

 

פתח תיק  טרם אשר מלון) סמל מעסיק סקטור ענף
 :יציין לשכת השירות למעסיקים,מעסיק ב

 (כסמל מעסיק "חדש"
 

 

 )רחוב, מספר, עיר ומיקוד(כתובת 

 

   

 'פקס טלפון נייד טלפון נייח

 

   

 יםאנשתימספר המועסקים הפל 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 

 ________________________________ במלון __________________________בתפקיד______

 יםהבקשה להעסקת עובדעל ידי הוגשה  ושבשמ _______________________שותפותח.פ./
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בענף בישראל לקבל היתר להעסקת _________עובדים פלשתינאים לעבודה  מבקש ,םפלשתינאי

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:ו ,המלונאות

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

של רשות האוכלוסין  "המלונאותבישראל בענף  םפלשתינאי יםהסדרת העסקת עובד"נוהל בהתאם להוראות 

 .("הנוהל" –הלן , ל1.1.3113 )נוהל מספר וההגירה

בענף העסקת עובדים פלשתינאים ל כלליים לתוקף היתרתנאים וכן את " אני מצהיר כי קראתי את הנוהל, .2

כי במידה ואקבל היתר להעסקת בזאת , ואני מתחייב ("תנאי ההיתר" –להלן  ,1.1.3113 )נוהל מספר המלונאות

)להלן: "חוק עובדים  1111-עובדים זרים, תשנ"א וכן בהתאם לחוק םעובדים פלשתינאים, אפעל בהתאם לאמור בה

 ן לי ולהתחייבותי זו.זרים"(, וכן בהתאם לתנאי ההיתר שיינת

במקצוע  המלונאות, נועדה לצורך העסקתםבענף  םפלשתינאי יםכי הבקשה לקבלת היתר להעסקת עובדאני מצהיר  .3

את העבודות הבאות: העובדים  ו_____________________________________,  אשר במסגרתו יבצע

המוצע לעובד  החודשיהשכר  כי____________________________________________________, ו

 .____________ ₪ -הפלשתינאי יעמוד על כ

הריני לאשר כי ידוע לי שבמסגרת בחינת בקשתי להיתר, עשויה רשות האוכלוסין וההגירה, על פי שיקול דעתה,  .3

י נותן ואנלפנות למשרדי ממשלה שונים ולגופים ציבוריים לצורך קבלת מידע רלוונטי לבחינת בקשתי לקבלת היתר, 

 בזאת את הסכמתי למסירת המידע.

 ת עובדים פלשתינאיםהעסקל םהיתרי בקשר להקצאת תיירותכי אין בהמלצות משרד ה  כי ידוע ליהריני לאשר  .5

 המלונאות. בענףההיתרים  הרשות בנוגע להקצאתשל משיקול דעתה  לגרוע כדי, בענף המלונאות

לחוק  2הינה עבירה לפי סעיף סקת עובדים פלשתינאים שלא בהתאם לתנאי ההיתר, אני מצהיר כי ידוע לי שהע .6

 עובדים זרים.

 . ו/או קבלן שירות ני קבלן כוח אדםאיאני מצהיר בזאת כי  .7

תל אביב  –ב  אזור ים המלח והדרום, למעט אזור אילת; – א אזוראני מצהיר כי המלון נמצא באזור ______ ) .8

 .ירושלים והצפון(, וכי במלון יש _______ חדרים – אזור ג; והמרכז

שטחים ציבוריים וניקיון  עבודות חדרנות, ניקיוןאני מתחייב בזאת להעסיק את העובדים הפלשתינאים אך ורק ב .1

פלשתינאים בעסקים הממוקמים בתחומי המלון כגון  חל איסור להעסיק עובדים. אני מצהיר כי ידוע לי שמטבחים

 .כיו"במסעדה ו חנות,

 פלשתינאיםעובדים  רקעסיק א ,המלונאותלהעסקת עובדים פלשתינאים בענף מעסיק בעל היתר י כאני מתחייב כ .11

רישיון עבודה על  שאינו בעלהעסקת עובד פלשתינאי אני מצהיר כי ידוע לי שעבודה בתוקף על שמי, ו בעלי רישיונות

 על חוק עובדים זרים. ועבירה מהווה הפרת תנאי ההיתרשיון עבודה בכלל, יאו רשמי 

, אני רשאי להעסיק את המלונאותאני מצהיר כי ידוע לי שכמעסיק בעל היתר להעסקת עובדים פלשתינאים בענף  .11

, ומתחייב להעסיק את העובדים הפלשתינאים אך ורק בעבודה ובמקצוע המלונאותהעובדים אך ורק בענף 

 . של המלון בהיתר ההעסקה המצוינים
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 בקשר להעסקת עובדים זרים. ול עליקנס חלוט שהוטבגין חובות אין למלון כי  אני מצהיר .12

מצהיר כי ידוע החל בישראל, והמגן בהתאם למשפט העבודה פלשתינאי את העובד ה כי המלון יעסיקני מתחייב א .13

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

חל איסור מצהיר כי ידוע לי שו, בהתאם להיתרבאופן ישיר הפלשתינאי את העובד  יעסיקכי המלון אני מתחייב  .13

אצל  אדם או חהעסיק את העובד באמצעות קבלן כואיסור לחל  וכן אחר, להעביר את העובד לעבודה אצל מעסיק

 מעסיק בפועל כקבלן כוח אדם.

העסקת עובד שידוע לי ומצהיר כי במשרה מלאה לפחות, הפלשתינאי  את העובד כי המלון יעסיקאני מתחייב  .15

 ועבירה לפי חוק עובדים זרים.תינאי במשרה חלקית מהווה הפרה של תנאי ההיתר שפל

ומנוחה כחוק עבודה , לנהל פנקס שעות דיןבהתאם להוראות ההפלשתינאי עובד ל כי המלון ישלם אני מתחייב  .16

 .והכל בהתאם להורות הממונהולהעביר במועד את תשלומי השכר והנלוות 

העובד  שיקבלתנאי רישיון העבודה ב הקבועים בימים ובשעותאת העובד הפלשתינאי  יעסיק כי המלון אני מתחייב .17

 .מהמינהל האזרחי

בין אם ידוע לי שחל איסור מוחלט לסחור ברישיונות העובדים ולהעבירם למעסיקים אחרים, אני מצהיר כי  .18

 תמורה.בתמורה ובין אם ללא 

או להעסיקו בעבודה שונה מזו  ,חל איסור לנייד או להעביר את העובד למעסיק אחרשידוע לי אני מצהיר כי  .11

 בהיתר ההעסקה.ו בבקשה הרשומה

, ממחסום מאושר שם המלוןעל  בעלי היתרי כניסה תקפים למטרת עבודה העובדים לאיסוףלדאוג  אני מתחייב .21

שהותם יום העבודה/למחסום בתום  יעל חשבונ ולהחזרתםלמקום העבודה, מהמחסום  יעל חשבונ להסעתם

 .המותרת

ל בקשה לביטול רישיונו של עובד שפוטר על "באמצעות דוא שירות למעסיקיםהללשכת ידוע לי שחובה עליי להעביר  .21

התייצבותו ימים מיום הפיטורים או ההתפטרות או מיום  7תוך וזאת בידי או שהתפטר או שלא התייצב לעבודה, 

 ., ואני מתחייב לעשות כןהאחרונה לעבודה

דיווחי ימי עבודה ותשלומים עבור זכויותיו הסוציאליות של  שירות למעסיקיםהללשכת להעביר  אני מתחייב .22

ו/או הגשת דיווחים  כאמוראי עמידה בחובת הדיווח ו/או אי ביצוע תשלומים שלי  ידוע ד. אני מצהיר כיהעוב

קה מהווה הפרה חמורה של תנאי ההיתר ותביא לביטולו או סיוגו ו/או סירוב למתן היתרי העס או חלקיים כוזבים

 טו לחוק עובדים זרים.1 עיףבסהקבועה בכפוף לסמכות הממונה  שנים, 3למשך עד  בעתיד

 לחודש שלאחר כל חודש 5-די חודש, עד ליום המ באמצעות דוא"ל, שירות למעסיקיםהללשכת אני מתחייב להעביר  .23

 .ל את כל מרכיבי ההעסקה של העובדדיווחי אמת ביומן העסקה הכול ,העסקה

המפרטת לשכת שירות למעסיקים לחודש בו התקבלה הודעת  15-לא יאוחר מהיום המדי חודש, אני מתחייב לשלם  .23

 סוציאליים,בגין תנאים לשכת שירות למעסיקים בהודעת  שיידרשהסכום  מלואאת  אני חייב,התשלומים בהם  את

 .http://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=158&lng=he :באמצעות אתר התשלומים הממשלתי

 

http://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=158&lng=he
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לכל חודש בו  לשלם לעובד שכר חודשי שלא יפחת משכר המינימום ובמקבילאני מתחייב למסור לעובד תלוש שכר  .25

כל תשלום בעד עבודה במשמרות או בשעות נוספות, אשר ישולם בהתאם לדין מעבר  ולפני ,יועסק במשרה רגילה

יכולת כלכלית מספקת לתשלום השכר האמור במשך כל תקופת  מצהיר כי אני בעל אני, ולסכום שכר המינימום

 ההיתר.תוקפו של 

זה, וכי אין בהעברת  ותצהיר התחייבות בכתבעל האמור חלים  אינםדיני השליחות שאני מצהיר כי ידוע לי  .26

כמעסיק  כדי לפטור אותי מחובה כלשהי המוטלת עלי שירות למעסיקיםהללשכת  המועברים על ידיהתשלומים 

כלשהם בגין העובדים  מעסיק-, ואין בכך כדי ליצור יחסי עובדוצו הרחבה הסכם קיבוצידין, לרבות עפ"י כל 

 רשות האוכלוסין וההגירה. ו/או שירות למעסיקיםהלשכת הפלשתינאים לבין 

כל זכות או תביעה ביחס ו/ או למלון לא תהיה לי  ,שירות למעסיקיםהללשכת כספים אני מצהיר כי עם העברת ה .27

ו/או  ו/או מרשות האוכלוסין וההגירה לשכת שירות למעסיקיםמלכספים אלה ולא אהיה זכאי לדרוש או לקבל 

אף אם לא שולמו לעובד  ללוכל סכום מהכספים ה ,רשות מרשויותיה או עובד מעובדיהלרבות  דינת ישראלממאת מ

שירות הללשכת הזכאי להם או מחמת כל סיבה אחרת. הוראה זו תחול גם למפרע לגבי כל הכספים שהעברתי בעבר 

 שהוא עד לחתימת כתב התחייבות זה. מועדבכל  למעסיקים

, אישור רו''ח על השכר החודשי המשולם לעובד ה, לפי דרישתשירות למעסיקיםהללשכת ייב להמציא מתח אני .28

ידרש לצורך עריכת ביקורת בנוגע לתשלומים יח אחר ש"שיועסק על ידי, וכן להגיש כל מסמך או דוהפלשתינאי 

 שהועברו לעובד.

במינהל הוראותיו של קמ"ט תעסוקה בהתאם לבמלון,  הפלשתינאיםעובדים להעסיק את ה אתבז מתחייב אני .21

 רישיונות עבודה ברי תוקף מטעמו, במשך כל תקופת העסקתם. ברשות העובדים האזרחי, ורק כאשר מצויים

הואיל וזכויות העובדים  ,כי התחייבות זו החתומה על ידי היא התחייבות בלתי חוזרת אתמצהיר בז אני .31

לתבוע  תהיה זכאית שירות למעסיקיםהלשכת ועל כן  ,תלויות בה על ידיו הועסקו/או  המועסקים הפלשתינאים

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

 בהתאם להוראות כתב התחייבות זה, לרבות כל ההוצאות הכרוכות בכך. ,למעסיקים

מפקחים מטעם רשות האוכלוסין וההגירה ע"י  יקורות ו/או חקירות שתבוצענהבבפעולה מלא  לשיתוףמתחייב  אני .31

לבדיקת קיום תנאי ההיתר להעסקת עובדים  ,העבודה הרווחה והשירותים החברתייםו/או מטעם משרד 

. ידוע לי כי אי שיתוף פעולה לבצעוכל בדיקה אחרת שהמפקחים מוסמכים  ,חוקיות העסקת העובדים, פלשתינאים

 מהווה הפרה של תנאי ההיתר.כאמור 

אני מצהיר כי ידוע לי שטופס הבקשה לקבלת היתר, וכן כתב תצהיר והתחייבות זה, הינם חלק בלתי נפרד מן  .32

 ההיתר.

של כל הפרטים, המידע והמסמכים שאני מוסר ללשכת השירות  אני מצהיר בזאת על נכונותם ואמיתותם .33

למעסיקים במסגרת בקשה זו. ידוע לי שמסירת פרטים/ מידע/ מסמכים כוזבים ללשכת השירות למעסיקים עלולה 

 להביא לדחיית בקשתי מטעם זה בלבד, ו/או לביטול היתר מטעם זה בלבד.
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שכת השירות שינוי שחל במצב העובדתי שהובא בפני ל לעדכן את לשכת השירות למעסיקים בכלאני מתחייב  .33

, שינוי בזהותם בעלי המלוןלהיתר, ובכלל זה שינוי באופן התאגדותו ו/או רישומו של  הבקשהלמעסיקים במסגרת 

 .וכיו"ב שותפים ,נושאי מישרה, מניות

 

 

__/___/_____________________________________          _  ____________ 

 חתימה וחותמת   מורשה חתימהשם מלא של המבקש/            אריךת  

 
 

 (חברה/שותפותעוסק מורשה/ )ימולא כאשר הבקשה מוגשת בשם ורך דיןאישור ע

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

__________________ ___________________________________________במשרדי שכתובתו 

לחתום  /יתהמורשה ________________________.ת.ז נושא ________________________'מר/גב

 _______________________ שותפותח.פ/ ______________________________תחברה/שותפו :בשם

בחוק,  לעונשים הקבועים  /הצפוי י/תהאעשה כן /תיר אמת ואם לא ילהצהכי עליו/ה  /הולאחר שהזהרתיו

 בפניי. תצהירו/העל  /החתם

 
____________________     ___________________ 

 חתימה        חותמת
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 איתך, במסלול חייך

 

 לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 

 ( לשנה קודמת126 דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה )טופס. 

 .)פרטי חשבון בנק של המעסיק )מסמך מן הבנק המעיד על ניהול חשבון או צילום שיק 

  (.216אישור תקף מרשות המיסים על ניהול תיק ניכויים פעיל להעסקת עובדים )"שאילתא" 

  כפי שהוגשו למוסד לביטוח לאומי בשלושת החודשים שקדמו להגשת 112העתקי צילומים של טפסי 

 בקשה לגבי העובדים הישראלים המועסקים במלון, מאומתים על ידי עורך דין או רואה חשבוןה

 כמתאימים למקור.

 כתובת דוא"ל עדכנית של המעסיק.  

 שלהלן: בטבלה המופיעים הרלוונטיים המסמכים את להגיש יש המבקשת הישות לסוג בהתאם 

 

 שותפות חברה מסמכים

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

 ת"ז של השותף

נסח חברה מרשם החברות,  מסמכים נוספים
תזכיר ותקנון החברה, חותמת 

החברה, מסמך מורשה 
חתימה וצילומי תעודת זהות 

של בעלי המניות בחברה, 
תעודה לרישומה של חברה 

 .פרטית

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


