
 

 

ם –מדינת ישראל   משרד הפני

State of Israel – Ministry of the Interior 

ן וההגירה   סי  רשות האוכלו

Population and Immigration  Authority 

 
 
 

יסה לישראל מסוג    בקשה למתן אשרת כנ

Application for entry visa to Israel category of   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 שם המשפחה 
Family name 

 השם הפרטי
Given name 

 שם האב
Father’s name 

 שם האם
Mother’s name 

 בעברית
    

In English 
    

 

 שם נעורים של האם 
Mother’s maiden name 

 השמות הקודמים
Previous family name 

 הלאום
Nationality 

 דת
Religion 

     בעברית

In English     

 

 ארץ הלידה 
Country of birth 

 תאריך הלידה
Date of birth 

 האזרחות
Citizenship 

 משלח יד
Occupation 

     בעברית

In English     

 

 המצב המשפחתי
Family Status 

  דרכון  
Passport 

 תעודת מעבר 
Laisser passer 

 
 

  רווק/ה- Single   נשוי/אה- Married 

  גרוש/ה- Divorced   אלמנ/ה- Widowed 

 מספר
Number 

 ניתן בתאריך
Issued at 

 בתוקף עד
Valid until 

 

  

  :Purpose of entry into Israel  מטרת הכניסה לישראל:  

  

                   
 
 
 
 
 

 משפחהשם ה
Family name 

 השם הפרטי
Given name 

 שם הנעורים
Maiden name 

 שם האב
Father’s name 

 ארץ לידה
Place of birth 

 תאריך לידה
Date of birth 

      

 
 

 
 

 השם הפרטי 
Given name 

 ארץ הלידה
Country of birth 

 תאריך הלידה
Date of birth 

 In English בעברית In English בעברית In English בעברית

1       

2       

3       

4       
 

 

 :או בכל מעמד אחר קבע /תאו כתושב /תארעי /תשהות קודמת בישראל כתושב

 

 תאריכים(:  /תכארעי(  

 תאריכים(:  /הכקבוע(  

  :)בכל מעמד אחר )תאריכים   

  האם בוטל בעבר מעמדך בישראל? ומדוע? 

 

Previous stays in Israel as temporary or permanent resident or any 
other status: 
  Temporary (dates):   

  Permanent (dates):   

  Any other status:   

Was your status in Israel ever been cancelled? And why?   

 

 1אש / 

 

 
 
 
 

 תמונה
 

Photograph 

 

 מספר התיק
 לשימוש המשרד בלבד
For official use only 

 Particulars of the Applicant  פרטי המבקש 

 11/2112מהדורה  The form continues on the back of the page המשך מעבר לדף

 

 הוראות למילוי הטופס

 נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה. . 1

אם מדובר בכניסה לישראל שאינה למטרת ביקור נא לצרף  . 2

 מכתב הסבר ומסמכים.

 לועזיתאת הפרטים הבאים בעברית או בנא למלא  . 3

Instructions for completing Application form: 

1.  Please attach a recent photograph. 

2.  If application is not for the purpose of visit, specify 

reasons and supply documentation. 

3.  Please fill in following details in Hebrew or English 
 

    Children under the age of  18ילדים עד גיל

 Particulars of dependants included in the application פרטים של הנכללים בבקשה

 Spouse   בן/בת הזוג



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 המען הקבוע בחו"ל
Permanent address abroad מספר הטלפון 

Telephone No.  הארץ 
Country 

 העיר
Town 

 הרחוב ומספר הבית
Street and house no. 

 בעברית
    

In English 
   

 

   את ההודעה על אישור הבקשה נא להעביר לנציגות ישראל ב:

On notification of permit, please inform Israeli Representative Office in:   

 
 
 

בזה שלא עברתי עבירה פלילית. לא  /הבקשתי. כמו כן, אני מצהירשהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון ב /האני מצהיר
ע"י  /תשפעלתי נגד העם היהודי ובטחון מדינת ישראל. לא חליתי במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור. לא קיים נגדי צו מאסר שיפוטי ואינני מבוק

 המשטרה של מדינה כלשהי.

I declare that the particulars contained in this application are correct and have been made in awareness of the fact that they are to 
serve as basis for the consideration of my application. I also declare that I have not committed any criminal offence or any act 
directed against the Jewish people or the security of the State of Israel and that I am not affected with any illness which might 
endanger the public health. There is no judicial warrant of arrest against me and I am not wanted by the police of any country. 

( הם נכונים והנני)ו( מתחייב)ים( להעסיק את הנ"ל לאחר כניסתו לארץ לתקופה האמורה. אני)ו( אחראי)ים( אני)ו( מאשר)ים( שהפרטים שמסרתי)נו
תום מועד הרשיון או בגמר תפקידו במוסדנו, לפי המועד המוקדם יותר. הודעה על כך אמסור)נמסור(  עםשהמוזמן והנלווים אליו יעזוב)ו( את ישראל 

 פנים. אני)ו( מתחייב)ים( לסלק לממשלה כל הוצאה שתהיה לה בקשר להחזרת הנ"ל לחו"ל אם תהיינה הוצאות כאלה., משרד הלמרשם האוכלוסיןללשכה 

 הנני)ו( מצהיר)ים( בזה שהמוזמן יקבל / לא יקבל* שכר או תשלום כלשהו במטבע חוץ.

I (we) certify that the particulars contained in this application are correct and I (we) undertake to employ the a/m, after his arrival to 
Israel, for the period stated. I (we) am (are) responsible that the said person and the persons accompanying him will leave Israel 
before the expiry of his (their) permit of residence or upon the termination of his employment by me (us) whichever is the earlier 
event. I shall notify the district office of the Population Administration, Ministry of the Interior, of his departure. I undertake to 
reimburse the Government for any expense which may be incurred in connection with the deportation of the said person or 
persons.  

I declare that the person for whom the visa is requested *will / will not receive a renumeration of other payment in foreign currency 

 
 

     

 המקום
Place 

 התאריך 
Date 

 חתימת המבקש/ת 
Signature of applicant 

 

 Delete whichever is inapplicable* * נא למחוק את המיותר
 

   

 חתימת המזמינ/ה וחותמת המפעל או המוסד 
 Signature and official stamp fo establishment o institute  

 

 

 

 Declaration הצהרה

 
 
 

  תאריך     -הלשכה ב
 

   /תשם הבודק   הבקשה  /תשם מקבל
 

 רצ"ב החומר  אין הערות  נבדק ברמ"ש

  הבקשה אושרה   הבקשה סורבה 

  הודעה על סירוב נשלחה למבקש/ת במכתב שהעתק ממנו מצורף לתיק 

   הפקיד/ה: וחתימת שם     תאריך: 

  For official use only /   לשימוש המשרד
 
 

 
 
 
 
 
 

 מקום להטבעת חותמת הרשיון

 1אש / 

 מספרקבלה 

_____________________________ 

 

 

ם –מדינת ישראל   משרד הפני

State of Israel – Ministry of the Interior 

ן וההגי סי  רה  רשות האוכלו

Population and Immigration  Authority 

 
 
 

יסה לישראל מסוג    בקשה למתן אשרת כנ

Application for entry visa to Israel category of   
 
 
 

 

 11/2114מהדורה 

 

 לא  כן האם הגשת בעבר בקשה לביקור בישראל, ברשות הפלסטינית או ברצועת עזה ובקשתך נדחתה:  

 אם כן מתי והיכן הוגשה?

Have you previously request to visit Israel,  the Palestinian Authority and the Gaza Strip and the request was rejected?  

 :האם הוגשה בקשה לביקור בישראל, ברשות הפלסטינית או ברצועת עזה במקביל  להגשת בקשה זו

Is a request to visit Israel and the Palestinian Authority and the Gaza Strip while submitting this request 

 אם כן מתי והיכן הוגשה?

 
 

 

 

Yes  No  

If so when and where filed? 

If so when and where filed? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 שם המשפחה 
Family name 

 השם הפרטי
Given name 

 שם האב
Father’s name 

 שם האם
Mother’s name 

     בעברית

In English     

 

 שם נעורים של האם 
Mother’s maiden name 

 השמות הקודמים
Previous family name 

 הלאום
Nationality 

 דת
Religion 

     בעברית

In English     

 

 ארץ הלידה 
Country of birth 

 תאריך הלידה
Date of birth 

 האזרחות
Citizenship 

 משלח יד
Occupation 

     בעברית

In English     

 

 המצב המשפחתי
Family Status 

  דרכון  
Passport 

 תעודת מעבר 
Laisser passer 

 
 

  רווק/ה- Single   נשוי/אה- Married 

  גרוש/ה- Divorced   אלמנ/ה- Widowed 

 מספר
Number 

 ניתן בתאריך
Issued at 

 בתוקף עד
Valid until 

 

  

 

 המען הקבוע בחו"ל
Permanent address abroad מספר הטלפון 

Telephone No.  הארץ 
Country 

 העיר
Town 

 הרחוב ומספר הבית
Street and house no. 

 בעברית
    

In English 
   

 

 המען בישראל
Address in Israel מספר הטלפון 

Telephone No.  העיר 
Town 

 הרחוב ומספר הבית
Street and house no. 

 בעברית
   

In English 
  

 

 בחו"ל או בגבול הונפקהאשרת כניסה לישראל ש
Entry visa for Israel 

 הכניסה לישראל
Entry to Israel 

 רשיון הישיבה עד תאריך
Resident permit valid until 

 המספר
No. 

 הסוג
Category 

 פקהההנמקום 
Issued at 

 ההנפקהתאריך 
Issued on 

 בתאריך
Date 

 במקום
Place 

 

      
 

 עבוד המבקש/תאו י /תהמפעל או המוסד בו עובד 
Establishment or institution where applicant is employed or will be employed 

 השם
Name 

 הכתובת
Address 

   בעברית

In English   

 

 3אש / 

 

 במשבצת המתאימה: xנא לסמן 

  בקשה להארכת תוקף רשיון ישיבה 
 חודשים  ___________ לתקופה של  

 בקשה להחלפת סוג האשרה ל :  
 

 הוראות למילוי הטופס

 נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה. . 1
 .לועזיתנא למלא את הפרטים הבאים בעברית וב . 3

Please mark "x" in the appropriate square: 

 Application to extend present permit of 

 residence for the period     months 
 Application to change visa category to:   
 

Instructions for completing Application form: 

1.  Please attach a recent photograph. 

2. Please fill in following details in Hebrew and English. 

 

 
 
 
 

 תמונה
 

Photograph 

 

 מספר התיק
 לשימוש המשרד בלבד
For official use only 

 Particulars of the Applicant  פרטי המבקש 

 The form continues on the back of the page המשך מעבר לדף

 

 
 

 State of Israel  מדינת ישראל

ן  Population and Immigration Authority ההגירהו רשות האוכלוסי

 

 

 

ון ישיבה/להחלפת סוג האשרה  בקשה להארכת רשי
Application for the extension of permit of residence/change of visa category 

 

 103//0מהדורה 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :או בכל מעמד אחר קבע /תאו כתושב /תארעי /תשהות קודמת בישראל כתושב

 

 תאריכים(:  /תכארעי(  

 תאריכים(:  /הכקבוע(  

  :)בכל מעמד אחר )תאריכים   

  האם בוטל בעבר מעמדך בישראל? ומדוע? 

 נימוקים לבקשה ואמצעי מחייה:

Previous  stays in Israel as temporary or permanent residentor any 
other status: 
  Temporary (dates):   

  Permanent (dates):   

  Any other status:   

Was your status in Israel ever been cancelled? And why?    

Reasons for application and means of support 
  
  

 
 
 
 

 חהשם המשפ
Family name 

 השם הפרטי
Given name 

 שם הנעורים
Maiden name 

 שם האב
Father’s name 

 ארץ לידה
Place of birth 

 תאריך לידה
Date of birth 

      

 
 
 

 השם הפרטי 
Given name 

 ארץ הלידה
Country of birth 

 תאריך הלידה
Date of birth 

 In English ריתבעב In English בעברית In English בעברית

1       

/       

3       

4       

 
 
 

 
 שם המשפחה

Family name 
 השם הפרטי

Given name 
 בישראל /תנמצא

In Israel 
 המעמד )לנמצא בישראל(

Status (present in Israel) 
 מספר הזהות
Identity No. 

 מספר התיק
File No. 

  
   כן- Yes 

   לא- No 

  מבקר– Visitor 

  ארעי– Temporary resident 

  קבע– Permanent resident 

          
         

         

 
 
 

בזה שלא עברתי עבירה פלילית. לא פעלתי נגד העם  /השהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי. כמו כן, אני מצהיר /האני מצהיר
 ע"י המשטרה של מדינה כלשהי. /תטחון מדינת ישראל. לא חליתי במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור. לא קיים נגדי צו מעצר שיפוטי ואינני מבוקשהיהודי וב

I declare that the particulars contained in this application are correct and have been made in awareness of the fact that they are to serve as basis 
for the consideration of my application. I also declare that I have not committed any criminal offence or any act directed against the Jewish people 
or the security of the State of Israel and that I am not affected with any illness which might endanger the public health. There is no judicial warrant 
of arrest against me and I am not wanted by the police of any country. 

 
 

     

 המקום
Place 

 התאריך 
Date 

 חתימת המבקש/ת 
Signature of applicant 

 

 Declaration הצהרה

    Children under the age of  18ילדים עד גיל

 מגיש/ה בקשה  עם ו/ה כלול/הפרטים של בן/בת הזוג אם אינ

Particulars of wife or husband in the event that spouse is not included in the application 

 Particulars of dependants included in the application פרטים של הנכללים בבקשה

 Spouse   בן/בת הזוג

 
 
 

  תאריך     -הלשכה ב
 

   /תשם הבודק   הבקשה  /תשם מקבל
 

 רצ"ב החומר  אין הערות  נבדק ברמ"ש

  הבקשה אושרה   הבקשה סורבה 

   שהעתק ממנו מצורף לתיקהודעה על סירוב נשלחה למבקש/ת במכתב 

   הפקיד/ה: וחתימת שם     תאריך: 

 For official use only /   לשימוש המשרד
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 מקום להטבעת חותמת הרשיון

 3אש / 

 מספרקבלה 

_________________________ 

 103//0המהדור

 

 

 
 

 State of Israel  מדינת ישראל

 Population and Immigration Authorityרשות האוכלוסין וההגירה 

 

 

 

ון ישיבה/להחלפת סוג האשרה  בקשה להארכת רשי
Application for the extension of permit of residence/change of visa category 

 



 

                                   
 

 

  

 

 

ישראל נת   מדי

 

ירה וההג ן  סי כלו ת האו  רשו

 להעסקת מומחה זרקבלת היתר 
5' לנוהל גנספח )   .3.0041) 

 

 בקשה לקבלת היתר להעסקת נתין זר ב"ענף המומחים" 
 

 1991-יג' לחוק עובדים זרים, התשנ"א1לפי סעיף 
 

 דברי הסבר כלליים:  .1 
 
)א( טופס זה ימולא בידי מעסיק המבקש להעסיק נתין זר בתפקיד מיוחד כמפורט להלן. אישור  הבקשה ניתן  

)להלן: "חוק עובדים  1991-לחוק עובדים זרים, התשנ"א 1לשיקול דעתו הבלעדי של "הממונה" כהגדרתו בסעיף 
הנחת דעתו, ובהתחשב, בין זרים"(, לאחר קבלת המלצות מאת ועדה מקצועית ו/או מאת גורמים אחרים ל

היתר, במחויבויות בינלאומיות של מדינת ישראל, בהוראות החוק והחלטות הממשלה הרלוונטיות, בחובה 
 למנוע שימוש לרעה בהליכי הכניסה לישראל, ובמאפייני שוק העבודה בענפי העבודה ובאזורי ההעסקה השונים. 

 
 להלן סוגי העובדים הזרים לגביהם ניתן להגיש בקשה להיתר העסקה בטופס זה:      
 

בקשה להעסקת נתין זר בעל ידע ברמת מומחיות גבוהה או בעל ידע חיוני וייחודי  -" מומחה זר ב"שכר מומחים .1
הזר על ידי שכר היסוד החודשי שישולם למומחה לשירות אותו מספק המעסיק, שאינו בנמצא בישראל, כאשר 

. לגבי מומחים זרים בסוגי עבודה או בענפים המבקש לא יפחת מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר
מסוימים )ובכלל זה לגבי סוגי עבודה שהשכר הרגיל המשתלם בעדם בישראל גבוה יותר( רשאי הממונה להתנות 

 יקול דעתו הבלעדי. את מתן ההיתר בהתחייבות לתשלום שכר גבוה מהאמור לעיל, בהתאם לש
 

במקרים בהם משתכנע הממונה, באופן חריג, כי יש מקום להתיר העסקתו של מומחה זר בהתאם לאמור      
בפסקה דלעיל, לביצוע עבודה בתחום/במקצוע שאינו דורש השכלה אקדמאית גבוהה, כגון שף במסעדה אתנית 

רשאי להתנות את מתן ההיתר בהפקדת , הוא אוכל על טהרת התפריט האתני אסיאתיאסיאתית המגישה 
בטחונות סבירים לדעתו להבטחת תשלום השכר המתחייב וכן בהוכחת יכולת כלכלית של המבקש לעמידה 
במחויבות זו, חתימת העובד על תצהיר לפיו הוא יודע כי לא יותר לו לעבור לענף אחר לאחר הגעתו לישראל וכן 

תקין של המומחה הזר בארץ מוצאו ואי תשלום דמי תיווך על  לדרוש מהמעסיק אישורים להבטחת הליך גיוס
ידי המומחה הזר, הצגת חוזי העסקה, וכן הסכמת המעסיק להעברת מסמכי הבקשה ותצהירים למומחה הזר 

 במקרה שיידרש, הכל לפי שיקול דעתו של הממונה בנסיבות העניין.
 

 לעניין זה:

כל תשלום בגין עבודה בשעות נוספות, משמרות או שעות  שכר בסיס ברוטו למשרה רגילה קודם - שכר יסוד
נוספות. חישוב תוספת השכר המגיע לעובד ממעסיקו  בגין  עבודה בשעות נוספות וכו' יעשה על בסיס שכר 

 היסוד האמור.

חישוב השכר בכל שנה קלנדרית יעשה בהתבסס על השכר הממוצע  - פעמיים שכר ממוצע במשק למשרת שכיר
 המתפרסם בחודש ינואר של אותה שנה על ידי המוסד לביטוח לאומי.למשרת שכיר 

בחישוב השכר אין לנכות סכומים בגין מגורים הולמים או סכומים נלווים,  – ניכויים מותרים מהשכר האמור
 העסקה איסור)ואין לנכות סכומים בגין ביטוח רפואי העולים על הסכומים הקבועים בתקנות עובדים זרים 

ובתקנות עובדים  ,2000-ס"התש(, הולמים מגורים בעד מהשכר ניכוי שיעור( )הוגנים םתנאי והבטחת כדין שלא
דמי  בעד מהשכר ניכוי שיעור( )הוגנים םתנאי והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים זרים תקנות
 ,  שהם בתוקף.2001-התשס"ב(, ביטוח רפואי

תשלום חלק מהשכר באוכל ובמשקאות המסופקים לעובד המומחה במקום העבודה,  – תשלום שכר בשווה כסף
ייעשה רק לאחר קבלת הסכמה בכתב של העובד ולא מעבר לשווי השוק של האוכל והמשקאות האמורים 

 . 1958-ח"תשי, השכר הגנת חוק להוראות בהתאם יהא ובהתבסס על קבלות, והתשלום

שהמעסיק נותן לעובדו לא ייחשב כחלק מהשכר לצורך עמידה בתשלום שכר היסוד  -שווי של אופציות או מניות 
 האמור.

 
 תוקפו של היתר שאושר לראשונה להעסקת מומחה זר ב"שכר מומחים" יהא לתקופה מרבית של עד שנתיים     

ונה. , ובכפוף לתקופה הנדרשת לפי הבקשה ולדעת הממלמקצועות הדורשים השכלה אקדמאית גבוהה יםמומחל
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שאינו דורש השכלה אקדמאית /במקצוע בתחוםתוקפו של היתר להעסקת  מומחים זרים ב"שכר מומחים" 
 , יהא לתקופה מירבית של עד שנה או לתקופה קצרה יותר, והכל בהתאם להחלטת הממונה.גבוהה

 
ה זרה או חברה בקשה המוגשת על ידי חבר - מנהל, נציג בכיר או עובד אמון בחברה זרה או בחברה בינלאומית .2

בינלאומיות )כגון סניף מקומי, חברת בת או חברת אחות של חברה זרה( להעסקתו בישראל של נתין זר בתפקיד 
 מנהל, נציג בכיר או עובד בכיר במשרה הדורשת מידה רבה של אמון אישי.  

 
לעניין זה "מנהל" הוא "אדם המכוון או הקובע את יעדיו של ארגון או מחלקות בארגון והוא בעמדה  -מנהל

בכירה ואחראי לפעילות אספקה של שירותי הארגון באמצעות פיקוח, שליטה, סמכות להעסיק עובדים ולפטרם 
 או להמליץ על כך או סמכות על פעילויות אחרות הקשורות בכוח אדם".  

 
 4024, כפי שתוקנה בהחלטת ממשלה 6.1.05מיום  3021בהתאם להחלטת ממשלה  - עובד אמון בכירנציג או 
עובדים זרים שהם נציגים בכירים או  2-, לא יותר לחברה זרה או בינלאומית להעסיק יותר מ31.7.05מיום  

 עובדי אמון בכירים.
 

 ר חוץ במשרד הכלכלה.היתר לפי סעיף זה יינתן, בין היתר, בכפוף להמלצת  המינהל לסח
תוקף מירבי של היתר הניתן לפי פיסקה זו לא יעלה על שנתיים בכל פעם, בהתאם לבקשה ובכפוף לשיקול דעת 

 הממונה.
 
בקשה מטעם חברת תעופה זרה  או חברת ספנות זרה  - איש סגל בכיר בחברת תעופה או בחברת ספנות זרה .3

  ל מדינת ישראל. להעסקת סגל בכיר בהתאם למחויבות בינלאומית ש
תוקף מירבי של היתר או הארכת היתר הניתן לפי פיסקה זו לא יעלה על שנתיים בכל פעם, בהתאם לבקשה 

 ובכפוף לשיקול דעת הממונה.
 
בקשה המוגשת על ידי מוסד להשכלה גבוהה  להעסקת מרצה או  - מרצה או חוקר במוסד להשכלה גבוהה .4

לחוק המועצה  9" הוא אחד מאלה: מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף חוקר. לעניין זה "מוסד להשכלה גבוהה
א לחוק האמור, או מוסד 21, מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 1958–להשכלה גבוהה, התשי"ח

יש לצרף לבקשה אישור המל"ג כי המבקש הוא מוסד א לחוק האמור. 29שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 
 לעיל. להשכלה גבוהה כאמור

תוקף מירבי של היתר הניתן לפי סעיף זה לא יעלה על שנתיים בכל פעם, בהתאם לבקשה ובכפוף לשיקול דעת 
 הממונה.

 
בקשה המוגשת על ידי בית חולים  להעסקת רופא או אחות  - בבית חולים משתלם או מומחה עובד רפואה .5

יש לצרף  במסגרת השתלמות לימודית, או להעסקת רופא מומחה בבית חולים, בהמלצת משרד הבריאות.
 לבקשה המלצה של משרד הבריאות לגבי כל עובד רפואה זר שהעסקתו מבוקשת.  

, לא 31.7.05מיום   4024שתוקנה בהחלטת ממשלה , כפי 6.1.05מיום  3021יודגש כי על פי החלטת ממשלה 
 היתרים בשנה להעסקת עובדי רפואה שאינם רופאים. 50-יינתנו יותר מ

תוקף מירבי של היתר הניתן לפי סעיף זה לא יעלה על שנתיים בכל פעם, בהתאם לבקשה ובכפוף לשיקול דעת 
 הממונה.

 

 הלהעסקת אמנים בעלי מוניטין במידה גבוה בדרך כלל  תרים להעסקת אמנים זרים יינתנויהיודגש כי -אמן זר  .6
, או למעסיקים שהם גופים בעלי מוניטין במידה גבוהה בתחומם או בעלי מוניטין בינלאומי בתחומיהם

אליה הוזמן, והכל  /העבודהופעהההבהתאם לנדרש לצורך  ,או פחות שלושה חודשים ולתקופות קצרות של 
לבקשה יש לצרף תעודות המעידות על המוניטין של האמן ושל המעסיק  בכפוף לשיקול דעתו של הממונה.

הממונה רשאי להעביר את הבקשות לחוו"ד  שהגיש את הבקשה ועל פרטי ההופעה/העבודה אליה הוזמן האמן.
 ארגון אמני ישראל.

 תוקף מירבי של היתר הניתן לפי סעיף זה לא יעלה על שנה בכל פעם, בכפוף לשיקול דעת הממונה.
 

העסקת הנתין הזר תותר בנסיבות  – חודשים 3נתין  זר המבצע משימה זמנית לתקופה שאינה עולה על  .7
מיוחדות  בלבד כגון כאשר קיים צורך מיוחד בהעסקת טכנאי זר לתקופה קצרה לצורך התקנת מכונה המיובאת 

 מחו"ל או לביצוע שירות תיקונים דחופים של מכונות או ציוד שנרכש מחברה זרה.
 300-, לא יהיו בתוקף אשרות לפי סעיף זה ליותר מ6.1.05מיום  3021.ט. להחלטת ממשלה 2התאם לפסקה ב

 עובדים בו זמנית.
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המוזמן לישראל לצורך , 2אשר אזרחיה פטורים מאשרת ביקור מסוג ב/מדינה בעל דרכון בתוקף של  מומחה זר .8

 -יום בשנה 45על  ותעול ןשאינלתקופה או לתקופות  בתחום מומחיותו הייחודית ביצוע משימה זמנית

נדרשת לצורך ביצוע משימה זמנית וחולפת כגון תיקונים של ציוד שסופק על ידי החברה העסקת הנתין הזר 
הדורשת מומחיות או אחרת חו"ל, הרצאות, הדרכות או משימה זמנית חולפת הזר באת המומחה  מעסיקהה

המפורסם באתר האינטרנט של  5.3.0040והכל בהתאם לנוהל ניסויי מספר  המומחה הזר,מיומנות מיוחדת של 
 )להלן: "אתר הרשות"(, כפי שמתעדכן מעת לעת. www.piba.gov.ilרשות האוכלוסין וההגירה 

 
 :הסדרים מיוחדים חלים במקרים הבאים .9

 הבקשה תוגש באמצעות המפקח על היהלומים במשרד הכלכלה בלבד.   – יהלומנים .א

 הבקשה תוגש באמצעות לשכת העיתונות הממשלתית בלבד והיא כפופה לנוהל מיוחד. - צלם זר או כתב  זר .ב
 

 : אגרות  )ב(

 
בגין כל עובד ₪  1,200: הגשת הבקשה להיתר להעסקת נתין זר כרוכה בתשלום אגרת בקשה בסך אגרת בקשה

. ניתן לשלם את האגרה האגרה לא תוחזר אם הבקשה תידחהשהעסקתו מבוקשת )הסכום מתעדכן מעת לעת(. 
 באמצעות אתר הרשות.

 
ה, יופנה המעסיק ללשכת רשות : אם יחליט הממונה להנפיק היתר להעסקת נתין זר בהתאם לבקשאגרה שנתית

האוכלוסין וההגירה )להלן: "הרשות"( לצורך הסדרת אשרת עבודה לעובד, תוך תשלום אגרה שנתית. מעסיקים 
, 2007-של נתינים זרים בתפקידים המפורטים בתקנות עובדים זרים )פטורים למעסיקי מומחים זרים(, התשס"ז

 ום אגרה שנתית. שהעסקתם הותרה על ידי הממונה, פטורים מתשל
 

 
 הנחיות למילוי טופס הבקשה:.  2

 
 יש למלא את הטופס בכתב ברור וקריא. .1

 

נציג מוסמך של המעסיק/המבקש יחתום על טופס התצהיר המצורף לטופס הבקשה, בהתאם לסוג הבקשה,   .2
התצהיר  וחתימתו תאומת כדין על ידי עו"ד. בבקשות מטעם חברה זרה או בינלאומית, ניתן לחתום על טופס

 באנגלית המופיע באתר הרשות.
 
עו"ד או רו"ח יאשר על גבי טופס התצהיר כי הנציג החתום על התצהיר מוסמך לחייב  את המעסיק/המבקש  .3

 בחתימתו.  
 
 כלהלן: מסמכים מקוריים או מאומתים על ידי עו"ד/רו"ח יש לצרף לבקשה .4
 

העניין( מרשם החברות/ השותפויות,  תדפיס מעודכן הכולל את פרטי החברה המעסיקה/המבקשת )לפי .א

 רישוי עסקים, לפי המתאים.

שהוגשו למוסד לביטוח לאומי לגבי עובדים ישראלים, במשך שלושת החודשים  102לחברה מקומית: טפסי  .ב

 האחרונים.

קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה, ניסיון, מוניטין ו/או מומחיות של  - בבקשות למומחה חדש .ג

שהעסקתו מבוקשת. תעודות שאינן בשפה העברית או האנגלית יתורגמו לעברית עם אישור הנתין הזר 

כאשר הבקשה היא להעסקת מומחה זר בשכר מומחים במקצוע שאינו דורש השכלה אקדמאית,  נוטריוני.

יצורף גם העתק מאושר של רישיון תיווך של הלשכה הפרטית הזרה שתיווכה את העובד במדינתו ו/או 

http://www.piba.gov.il/


 

                                   
 

 

  

 

 

ישראל נת   מדי

 

ירה וההג ן  סי כלו ת האו  רשו

 להעסקת מומחה זרקבלת היתר 
5' לנוהל גנספח )   .3.0041) 

 

שרד העבודה המקומי כי התיווך בוצע כדין, חוזה העסקה מותנה של המבקש עם העובד, ואישור אישור מ

 עו"ד כי הוראות החוזה תואמים את החוק בישראל ואת נהלי הרשות והתחייבויות המעסיק בבקשתו.

"ל ייפוי כוח נוטריוני שאומת בקונסוליה הישראלית בחו -כאשר המבקש הינו חברה זרה ללא סניף בישראל .ד

 המסמיך את המבקש לטפל בבקשה בשם המעסיק.  

לחברה מקומית: אישור רו"ח המבקר של החברה כי החברה פעילה וכי לא נרשמה לחברה אזהרת עסק חי  .ה

 לשנה הקודמת לשנת ההיתר המבוקש. 

להלן( ומסמכים  7מכתב הסבר מנומק )מודפס( לגבי הצורך בהעסקת המומחה הזר )ראה פירוט בסעיף  .ו

בטענות המועלות במכתב, ובכלל זה מסמכים המעידים על תמיכה של גופים ממשלתיים, וכל  התומכים

 תיעוד אחר התומך בבקשת המעסיק.

בבקשות להארכת היתר קיים למומחה זר ב"שכר מומחים" וכן בבקשות להחלפת  או להוספת מומחה זר  .ז

נספח ג' לטופס בקשה זה לגבי  - כאמור למעסיק שכבר מעסיק מומחים זרים: יש לצרף אישור רואה חשבון

 12-כלל המומחים הזרים בשכר מומחים אשר הועסקו בחברה תוך התחייבות לתשלום שכר מומחים ב

החודשים שקדמו להגשת הבקשה, בהתאם לרשימה שמית של מומחים שתצורף לאישור. הוגשו מספר 

להסתפק באישור אחד של  חודשים מתאריך אישור רואה החשבון, הרשות רשאית 6בקשות כאמור תוך 

  חודשים. 6רואה החשבון בכל אותן בקשות שהוגשו  כאמור במשך אותם 

יודגש כי אין לשנות את נוסח אישור רואה החשבון כפי שמופיע בנספח ג' וכי הגשת אישור שנערכו בו 

החודשים  12-שינויים, או אישור שלא יתייחס לכלל המומחים הזרים שהועסקו ע"י המעסיק ב

 חרונים, תעכב את הטיפול בבקשה עד להמצאת אישור רואה חשבון תקין.הא

כאשר הבקשה היא להארכת היתר להעסקת מומחה זר בשכר מומחים במקצוע שאינו דורש השכלה 

אקדמאית, יצרף המעסיק בנוסף לאישור רואה החשבון גם העתקי תלושי שכר והפקדות שכר המומחה 

החודשים שקדמו להגשת הבקשה, וכן אישור  3בישראל, במשך  הזר לחשבון בנק על שם המומחה הזר

 הבנק  כי אין לגורם אחר מלבד העובד הזר יפוי כוח או הרשאה בחשבון הבנק.

 
 

__________________________________________________________________ 
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 פרטי טופס הבקשה למילוי על ידי המבקש:                                                                                  . 3
 
 סוג הבקשה )סמן(:  .1
 

 בקשה חדשה          
 

 _______________הארכת היתר/ים קיימ/ים, מס' היתר  ______________ שתוקפו עד ליום ____          
 

     החלפת עובד: __________________________________          
 
 . פרטי המעסיק:2
 

 ______________________________שם המעסיק*: _________________________________       
 

 _____________________מספר ח.פ./עוסק מורשה )בחברה מקומית(: _____________________       
 

 ____________כתובת: ________________________________________________________       
 

 __________שם איש הקשר: ____________________________________________________       
 

 ___________טלפון לבירורים: ___________________________________________________       

 ם מדובר במסעדה יש לציין גם את שם המסעדה והסניף לו נדרשים העובדים ובו יעבדו העובדים.*א
 
 )סעיף זה ימולא כאשר המעסיק הינו חברה זרה שאין לה סניף בישראל(: פרטים על מגיש הבקשה.  3
 

 _____________________שם:______________________________  מספר ח.פ./ ת.ז.: _______      
 

 ____________כתובת: _________________________________________________________      
 

 _________שם איש הקשר: ______________________________________________________      
 

 __________________________________________________טלפון לבירורים: _____________      
 
 יש לצרף  אסמכתא(: - תיאור הקשר בין מגיש הבקשה למעסיק )מיופה כוח, חברת בת, אחר    
 

         __________________________________________________________________________ 
 
       __________________________________________________________________________ 
 
)בסעיף זה יש לציין פרטים על עובדים ישירים של  המבקש/המעסיק בישראל   .  פרטים על מועסקים בישראל4

 ואין לכלול פרטים על עובדי קבלן כוח אדם המועסקים בחברה(:
 

 *מספר עובדים ישראלים המועסקים במשרה מלאה:________________ .א

 ___________*מספר עובדים הישראלים המועסקים במשרה חלקית:___ .ב

 *מספר  עובדים זרים  מועסקים: ________________ .ג

 *סה"כ מועסקים בישראל: ____________________ .ד

 
 * במידה ומדובר בסניף של חברה/מסעדה יש לציין את כמות העובדים הישראלים בסניף המבוקש.

 
)באם הבקשה מתייחסת למספר עובדים יש לצרף פרטים כלהלן לגבי כל  .  פרטי הנתין הזר שהעסקתו נדרשת5

 עובד שהעסקתו נדרשת בדף נפרד(:
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 ___________    שם משפחה: ____________________  _____שם פרטי:_____________          
 

 _____מס. דרכון: ______________________    _____אזרחות: __________________           
 

 ______________________________________כתובת מגורים נוכחית: _____________          
 

 _________________________________תפקידו הנוכחי: _______________________          
 

 _________________________________התקופה הנדרשת להעסקת המומחה הזר: _____
 

.)א( לעיל, היינו בהתאם לקטגוריה הרלוונטית לה 1שתצוין כפופה לאמור בסעיפי המשנה של סעיף )התקופה 
 שייך המומחה(.

 
)חובה למלא סעיף  ____________(: 1-תאריך כניסתו לראשונה של המומחה הזר לישראל באשרת עבודה )ב

 זה( 
 

 63מישראל בתום תקופה שלא תעלה של יצוין כי עובד זר מגיע לישראל לעבודה זמנית בלבד, ועליו לצאת 

(. על פי דין, לא ניתן להאריך אשרת 1חודשים ממועד כניסתו לראשונה למדינה באשרה ורישיון עבודה )ב/

חודשים מיום כניסתו לישראל לראשונה באשרה כאמור, אלא אם הוכח  63עבודה לנתין זר מעבר לתקופה של 

ומת העובד הזר לכלכלה, למשק או לחברה,  באישור שרי הפנים, כי התקיימו נסיבות מיוחדת וחריגות של תר

 .1952-( לחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1א )ג3הכלכלה והאוצר כמפורט בסעיף 

אם ברצון מעסיק לפנות בבקשה להארכת תקופת שהייתו של העובד הזר מעבר לתקופה המירבית הנ"ל שנקבעה 
ר נסיבות חריגות כאמור, עליו להגיש  את הבקשה  החריגה לאגף בחוק, בנימוק כי התקיימו לגבי אותו עובד ז

חודשים לפני יום תום תוקף רישיון העבודה של הנתין הזר,   6ענף המומחים ברשות לפחות  –ההיתרים 
המפרטת את תרומתו הייחודית של הנתין הזר לכלכלה, למשק או לחברה.  יודגש כי במקרה ולא הוגשה 

דשים לפני תום תקופת רישיונו של הנתין הזר כאמור, לא יוארך הרישיון של הנתין חו 6הבקשה המיוחדת עד 
 הזר, ויהא עליו לצאת את ישראל עד לקבלת החלטה בבקשה.

 
נא לצרף בנפרד תעודות, קורות חיים ואסמכתאות נוספות לגבי השכלה וניסיון של הנתין הזר   - השכלה וניסיון

 אישור נוטריוני: מתורגמות  לעברית או לאנגלית עם 
     ____________________________________________________________________________ 
 

     ____________________________________________________________________________ 
 

            נא לצרף תעודות, המלצות ומסמכים המעידים על מוניטין: –בבקשה להעסיק אומן זר
   
 ____________________________________________________________________________ 
 

     ____________________________________________________________________________ 
 
 תנאי  ההעסקה:. 6

 ______________________________התפקיד בו יועסק הנתין הזר: ___________
 

 מספר שעות העבודה החודשיות בהן יועסק העובד:   __________________________
 

סה"כ שכר יסוד חודשי אשר ישולם לעובד )בגין משרה רגילה ולפני תשלומים בעד שעות נוספות או שעות עבודה 

 במשמרות(:  _____________________________________
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הסבר מנומק )מודפס( המתאר את הפעילות במקום העבודה ואת הצורך  : חובה לצרף מכתבנימוקים לבקשה .7

באישור העסקת הנתין הזר. באם נימוקי הבקשה כוללים פרטים הקשורים לפעילות הכלכלית של המבקשת או 

צבר הזמנות, יש לצרף אישור רו"ח על  נתונים אלו. אם פעילות המעסיק/המבקש מוכרת או נתמכת על ידי גוף 

ש לצרף אישורים על כך. אם המבקש הינו מוסד להשכלה גבוהה או בית חולים, יש לצרף אישור על ממשלתי, י

 כך.

 
יש למלא טופס ההצהרה המתאים לסוג הבקשה המוגשת  כמפורט בדברי ההסבר  - הצהרות והתחייבויות .8

 הכלליים בעמוד הראשון לטופס הבקשה כלהלן:  

בבקשה להעסיק מומחה זר בתחום/במקצוע הדורש השכלה אקדמאית גבוהה ב"שכר  –( 1תצהיר נוסח א' )

 לדברי ההסבר. 1)א(1מומחים" לפי סעיף 

בתחום/במקצוע שאינו דורש השכלה אקדמאית גבוהה ב"שכר  בבקשה להעסיק מומחה זר –( 2תצהיר נוסח א' )

 וכו'( . לדברי ההסבר )כגון שפים במסעדות, רתכים 1)א(1לפי סעיף  מומחים"

 לדברי ההסבר. 2)א(1לפי סעיף  –בבקשה להעסיק מנהל, נציג בכיר או עובד במשרת אמון  –תצהיר נוסח ב' 

לדברי  3)א(1לפי סעיף  –בבקשה להעסיק סגל בכיר של חברת תעופה או חברת ספנות זרה  –תצהיר נוסח ג' 

 ההסבר.

ע"י המועצה להשכלה גבוהה כמפורט מוכר  מוסד אקדמיל בבקשה להעסיק מרצה או חוקר –תצהיר נוסח ד' 

 לדברי ההסבר. 4)א(1בסעיף 

  .לדברי ההסבר 5)א(1בית חולים כמפורט בסעיף בבקשה להעסיק עובד רפואה ל -תצהיר נוסח ה'

  .לדברי ההסבר 6)א(1אמן זר כמפורט בסעיף  יקהעסבבקשה ל -תצהיר נוסח ו'

 7)א(1סעיף כמופרט ב חודשים 3חולפת שאינה עולה על להעסיק עובד זר למשימה בבקשה  -תצהיר נוסח ז'

 .לדברי ההסבר

אשר אזרחיה פטורים מאשרת ביקור מדינה בעל דרכון בתוקף של  בבקשה להעסקת מומחה זר -תצהיר נוסח ח'

 ןשאינלתקופה או לתקופות  בתחום מומחיותו הייחודית המוזמן לישראל לצורך ביצוע משימה זמנית, 2מסוג ב/

 .לדברי ההסבר 8)א(1סעיף כמופרט ב יום בשנה 45ל ע ותעול

לדברי ( 9))א(1   סעיףאחד מאלה: יהלומן, צלם או כתב זר  כמפורט ב להעסיקבבקשה  –תצהיר נוסח ט' 

  .ההסבר
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למילוי על ידי המבקש להעסיק מומחה בתחום/במקצוע הדורש השכלה  -( 1תצהיר א' )
 לדברי ההסבר הכלליים 1)א(1בסעיף  כמפורטאקדמאית גבוהה ב"שכר מומחים" 

 
 אחד. בתצהיר העובדים כל שמות למלא ניתן לא. שהעסקתו מבוקשת מומחה זר כל עבור נפרד תצהיר לצרף יש
 

אני הח"מ _______________ ת.ז. ____________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 
 אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן: אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא

___  בחברה _______________________________ ____________אני משמש בתפקיד ___________ .1

ח.פ. _______________ )להלן: המבקשת( שבשמה הוגשה הבקשה להעסקת המומחה הזר מר/גב' 

______________ )להלן: המומחה _______ )מדינה( מספר _________________________ דרכון ___

 הזר( ותצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקשת בתמיכה לבקשה.

הנני מתחייב כי אם תאושר הבקשה להעסיק את המומחה הזר, ישולם למומחה הזר שכר יסוד חודשי ברוטו שלא  .2
לביטוח לאומי יפחת מסך השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר כפי שמתפרסם על ידי המוסד 

מעת לעת. סכום זה ישולם למומחה הזר בעד  עבודה במשרה רגילה, והמבקשת מתחייבת לשלם למומחה הזר, 
 בנוסף לשכר האמור, כל סכום המגיע לעובד כדין בעד עבודה במשמרות או בשעות נוספות.

ם, ואין לנכות סכומים בגין ידוע לי כי בחישוב השכר אין לנכות סכומים בגין מגורים הולמים או סכומים נלווי
 תנאי והבטחת כדין שלא העסקה איסור)ביטוח רפואי העולים על הסכומים הקבועים בתקנות עובדים זרים 

 שלא העסקה איסור) זרים עובדים ובתקנות ,2000-ס"התש(, הולמים מגורים בעד מהשכר ניכוי שיעור( )הוגנים
,  שהם בתוקף. כן ידוע לי 2001-התשס"ב(, דמי ביטוח רפואי בעד מהשכר ניכוי שיעור( )הוגנים תנאי והבטחת כדין

כי תשלום חלק מהשכר באוכל ובמשקאות המסופקים לעובד המומחה במקום העבודה, ייעשה רק לאחר קבלת 
 הסכמה בכתב של העובד ולא מעבר לשווי השוק של האוכל והמשקאות האמורים ובהתבסס על קבלות, והתשלום

 .1958-ח"תשי, השכר הגנת חוק להוראות בהתאם יהא

לתצהירי זה  למומחה  הזר במשך כל תקופת  2הנני מתחייב  כי המבקשת תשלם את מלוא השכר הנקוב בסעיף  .3
שהייתו בישראל  על פי ההיתר שיינתן, גם באם לא תסופק עבודה לאותו מומחה זר, למעט אם הוכחתי כי חלו  

י הדין, ניתן היה לשלול מעובד הזכאי לפיצויי פיטורים את פיצויי לגבי המומחה הזר נסיבות שבהן על פ
 הפיטורים.

לעיל מכל סיבה שהיא, או  2ידוע לי ולמבקשת כי אם יתברר כי לא שולם למומחה שכר מומחים כמפורט בסעיף  .4
אם הופר אחד מתנאי ההיתר להעסקת המומחה כמפורט בטופס הבקשה על נספחיה ובהיתר, לא יוארך ההיתר 
להעסקת המומחה לתקופה נוספת והרשות תהיה רשאית לבטל/לסייג/להתלות את ההיתר שניתן למבקשת לאחר 

 עריכת שימוע כדין ולסרב לתת למבקשת היתרים בעתיד.

 לתצהירי זה. 3-ו 2הנני מצהיר כי למבקשת יכולת כלכלית לשלם  שכרו של המומחה הזר כמפורט בסעיפים  .5

כי אופי /את הפעולות דלהלן לצורך מציאת עובד מקומי למשרה המבוקשת הנני מצהיר כי המבקשת ביצעה .6
המשרה אינו מאפשר העסקת עובד מקומי )מחק את המיותר ופרט להלן את הפעולות או הנימוקים(. אם 

יש לפרט את התקופה המוערכת להשלמת העבודה/הפרויקט.  יש  -המומחה אמור לבצע עבודה/חלק מפרויקט
 לתמוך באסמכתאות:

 
        

_______________________________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________________________ 

  
     _________________________________________________ ______________________________ 
 



 

                                   
 

 

  

 

 

ישראל נת   מדי

 

ירה וההג ן  סי כלו ת האו  רשו

 להעסקת מומחה זרקבלת היתר 
5' לנוהל גנספח )   .3.0041) 

 

הנני מתחייב להמציא ליחידת ההיתרים ברשות, לפי דרישתה, אישור רו"ח על השכר החודשי ששולם למומחה  .7
 הזר, וכן כל מסמך שיידרש לצורך עריכת ביקורת לגבי נכונות התשלומים ששולמו למומחה הזר.

בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה אין לאפשר כניסתו לפי מיטב ידיעתי, המומחה הזר אינו חשוד ולא הורשע  .8
 למדינת ישראל.

הנני מצהיר ומתחייב, כי המומחה הזר אשר יועסק על ידי המבקשת יועסק אך ורק במקצוע/בעבודות אשר צוינו  .9
בבקשה ואשר אושרו על ידי יחידת ההיתרים. ידוע לי כי העסקת המומחה בעבודה אחרת או ניודו למעסיק אחר 

 ד למצוין בבקשה, מבלי אישור מראש של רשות האוכלוסין וההגירה, מהווים הפרה של תנאי ההיתר.בניגו

הנני מצהיר, כי בדקתי היטב את כישוריו של המומחה הזר נשוא בקשה זו, וכי מצאתי, כי הוא בעל הכישורים  .10
ביצוע בדיקת כישורי  והמומחיות הדרושים לביצוע העבודה  שלשמה הוגשה בקשה זו. להלן פירוט לגבי אופן

 העובד:
   

   _______________________________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________________________ 

  
  ______________________________________________ _________________________________ 

 
 .ד' לחוק עובדים זרים1ידוע לי כי חלה חובה לספק למומחה הזר, על חשבון המעסיק, ביטוח רפואי לפי סעיף  .11

למבקשת היתר להעסקת המומחה הזר לפי בקשה זו,  העדר ביטוח רפואי לנתין הזר כאמור  ןידוע לי כי  אם יינת
תנאי ההיתר על ידי המבקשת העלול להביא  להטלת קנס מנהלי/הגשת כתב אישום בסעיף זה  יהווה הפרה של  

 וביטול ההיתר.

ידוע לי כי משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי חל גם על העסקתו של עובד זר, וכי בנוסף, חלות על העסקת  .12
יות העבודה של המומחה הזר . ידוע לי כי הפרה של זכו1991-עובד זר הוראות  לפי חוק עובדים זרים,  התשנ"א

מהווה הפרה של תנאי ההיתר ותביא לביטולו )בעניין זה ניתן  לעיין ב"זכותון לעובד הזר" באתר אינטרנט של 

 (.www.piba.gov.ilהרשות  

הנלווים לו מדויקים ונכונים.  אני מצהיר בזה, כי כל הפרטים שצוינו על גבי טופס הבקשה ועל גבי המסמכים  .13
ידוע לי כי מסירת פרטים כוזבים/לא מדויקים לרשות מהווה עילה לביטול ההיתר/לסיוגו/להתלייתו לאחר עריכת 

 שימוע כדין.
 

 ____________      ___________________ 
 חתימת המצהיר                        תאריך                  

 

 ד"עו אישור             

אני הח"מ_________________ עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפני מר/גב' 

_____________________ נושא ת.ז. ____________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 

 האמת ואם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם על התצהיר הנ"ל בפני.

 
  ______________    ____________________ 
 חתימה          חותמת            

 

 :אישור עו"ד/ רו"ח
 

מוסמך/ת לחייב בחתימתו/ה  הנני מאשר בזה כי מר/גב' __________________ ת.ז. ___________________

 את החברה המבקשת ___________________________ ח.פ. ________________

 
 _________________      ________________ 
 תאריך        חתימה וחותמת      

http://www.piba.gov.il/
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 למילוי על ידי המבקש להעסיק מומחה בתחום/במקצוע שאינו דורש השכלה -( 2תצהיר א' )
 לדברי ההסבר הכלליים 1)א(1כמפורט בסעיף אקדמאית גבוהה ב"שכר מומחים" 

 
 אחד. בתצהיר העובדים כל שמות למלא ניתן לא. שהעסקתו מבוקשת מומחה זר כל עבור נפרד תצהיר לצרף יש
 

אני הח"מ _______________ ת.ז. ____________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
____מספר ע.מ. _____________/ משמש בתפקיד אני הבעלים של עסק רשום _____________ )א( .1

____________ בחברה _________________ ח.פ._______________/ המפעיל/ה את מסעדת 

 _____________________ בכתובת_____________________.

 

אני הבעלים של עסק רשום ___________________ מספר ע.מ. _______________/ משמש בתפקיד )ב( 

___________ בחברה _________________ ח.פ._______________. )להלן: המבקש/ת( שבשמו/ה _

הוגשה הבקשה להעסקת המומחה הזר מר/גב' _____________________ דרכון ______________ )מדינה( 

 מספר ______________ )להלן: המומחה הזר( ותצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקש/ת בתמיכה לבקשה.

)יש למלא את סעיף קטן א' במקרה של בקשה מטעם מסעדה אתנית אסיאתית וסעיף קטן ב' במקרה של 
 בקשה מטעם מעסיקים אחרים(

)רצ"ב  אוכל על טהרת התפריט האתני אסיאתיאני מצהיר כי המבקש/ת מנהל/ת מסעדה אתנית המגישה  )א( .2
 ובת:תפריט(, וכי המומחה הזר יועסק כשף מומחה במסעדה שנמצאת בכת

 ____________________________________ בלבד.   

שינוי בתפריט , ובכלל זה האו בנספחיה לקבלת היתר ההעסקה אם ישתנה פריט מהותי בבקשידוע לי כי  )ב(
)מלבד מספר קטן של מנות ילדים(, עלי להודיע לרשות על המסעדה באופן בו יוגשו במסעדה מנות לא אתניות 

כן ידוע לי כי שינוי בתפריט המוסיף מנות לא אתניות לאחר קבלת היתר יגרום לכך . השינויכך בכתב מיד עם 
 להמשיך להעסיק שפים זרים.שההיתר יתבטל מאליו והמסעדה לא תהיה רשאית 

ימולא אם הבקשה הוגשה מטעם מסעדה אתנית אסיאתית ויימחק אם הבקשה הוגשה ע"י מעסיק  2)סעיף 
 המנהל עסק אחר(

חייב כי אם תאושר הבקשה להעסיק את המומחה הזר, ישולם למומחה הזר שכר יסוד חודשי ברוטו שלא הנני מת .3
יפחת מסך השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר כפי שמתפרסם על ידי המוסד לביטוח לאומי מעת 

למומחה הזר, בנוסף  לעת. סכום זה ישולם למומחה הזר בעד  עבודה במשרה רגילה, והמבקש/ת מתחייב/ת לשלם
 לשכר האמור, כל סכום המגיע לעובד כדין בעד עבודה במשמרות או בשעות נוספות.

ידוע לי כי בחישוב השכר אין לנכות סכומים בגין מגורים הולמים או סכומים נלווים, ואין לנכות סכומים בגין 
 תנאי והבטחת כדין שלא העסקה איסור)ביטוח רפואי העולים על הסכומים הקבועים בתקנות עובדים זרים 

 כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים ובתקנות ,2000-ס"התש(, הולמים מגורים בעד מהשכר ניכוי שיעור( )הוגנים
,  שהם בתוקף. כן ידוע לי כי 2001-התשס"ב(, דמי ביטוח רפואי בעד מהשכר ניכוי שיעור( )הוגנים תנאי והבטחת

ות המסופקים לעובד המומחה במקום העבודה, ייעשה רק לאחר קבלת תשלום חלק מהשכר באוכל ובמשקא
 הסכמה בכתב של העובד ולא מעבר לשווי השוק של האוכל והמשקאות האמורים ובהתבסס על קבלות, והתשלום

 .1958-ח"תשי, השכר הגנת חוק להוראות בהתאם יהא

לתצהירי זה  למומחה  הזר במשך כל תקופת  3הנני מתחייב  כי המבקש/ת י/תשלם את מלוא השכר הנקוב בסעיף  .4
שהייתו בישראל  על פי ההיתר שיינתן, גם באם לא תסופק עבודה לאותו מומחה זר, למעט אם הוכיח/ה המבקש/ת 
כי חלו  לגבי המומחה הזר נסיבות שבהן על פי הדין, ניתן היה לשלול מעובד הזכאי לפיצויי פיטורים את פיצויי 

 הפיטורים.

 לתצהירי זה. 4-ו 3כי למבקש/ת יכולת כלכלית לשלם  שכרו של המומחה הזר כמפורט בסעיפים  הנני מצהיר .5
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שכר המומחה הזר בחשבון בנק בישראל שייפתח על שמו של המומחה הזר בלבד, ואשר הנני מתחייב להפקיד את  .6
ההפקדה בהם ניתן לראות אין לגורם שלישי כלשהו ייפוי כוח או זכות לפעול בו. כן הנני מתחייב לשמור את דפי 

  הפקדה פרטנית של שכר לכל חשבון של עובד, ולהציג אותם למפקחי הרשות ו/או ליחידת ההיתרים לפי דרישה.

ידוע לי כי במקרה של  הימנעות מהצגת דפי הפקדה ע"י המבקש/ת המלמדים על הפקדת שכר בגובה שכר מומחים  .7
ההעסקה המותרת, הדבר ייחשב כחזקה  לאי תשלום שכר לחשבון הבנק של המומחה הזר מידי חודש בתקופת 

 כמתחייב למומחה הזר.

לעיל, והפקדת  שכר המומחה בחשבון  3ידוע לי ולמבקש/ת כי תשלום שכר מומחים למומחה הזר כמפורט בסעיף  .8
 בנק וכן קיום מלוא  ההתחייבות נשוא תצהירי זה, מהווים תנאים לתוקף ההיתר שיונפק למבקש/ת, וכי הפרת

לחוק עובדים זרים,  2אחד מתנאים/התחייבויות אלו מהווה הפרה של תנאי ההיתר, המהווה עבירה לפי סעיף 
, ובנוסף, המבקש/ת י/תהיה צפוי/ה כתוצאה מכך לביטול ו/או אי חידוש ההיתרים ו/או סירוב 1991-התשנ"א

 בקשות להעסקת מומחים זרים לאחר הליך שימוע כחוק.

כי אופי  /ת ביצע/ה את הפעולות דלהלן לצורך מציאת עובד מקומי למשרה המבוקשתהנני מצהיר כי המבקש/ .9
המשרה אינו מאפשר העסקת עובד מקומי )מחק את המיותר ופרט להלן את הפעולות או הנימוקים(. אם המומחה 

יש לפרט את התקופה המוערכת להשלמת העבודה/הפרויקט.  יש לתמוך  -אמור לבצע עבודה/חלק מפרויקט
 סמכתאות:בא

  ________________________________________________________________________________ 
 

  ________________________________________________________________________________ 
 
    _______________________________________________ _________________________________ 

 

הנני מצהיר, כי בדקתי באופן יסודי את כישוריו של המומחה הזר נשוא בקשה זו בטרם הזמנתו לישראל בעצמי או  .10
באמצעות עובד המבקש/ת מר/גב' ____________________ ת.ז. _________________ ביום 

 כפי שנדרש בעסקי ומומחיות מוכח ניסיון בעל הינו עובד______________ וכי לאחר בדיקה זאת מצאתי כי ה
המבקש/ת. להלן פירוט לגבי אופן ביצוע בדיקת כישורי  של הבלעדית באחריות היא העובד מומחיות כי מבין ואני

 העובד:
   

  ________________________________________________________________________________ 
 

  ________________________________________________________________________________ 
 
    _______________________________________________ _________________________________ 

 

 בקשר כלשהו תשלום או עמלה לשלם נדרש לא בדקתי היטב את אופן גיוס העובד הזר בחו"ל והעובד כי מצהיר אני .11
לישראל, וכי כל דמי תיווך ו/או עמלה ו/או תשלום נדרש בקשר עם גיוס המומחה הזר  הגעתו או/ו לעבודה גיוסו עם

 שולם על ידי המבקש/ת בלבד.

כן הנני מצהיר כי העובד גויס על ידי גורם מורשה לגיוס עובדים זרים בארץ מוצאו לאחר שחתמתי על הסכם גיוס  .12
את כל דרישות המבקש/ת בקשר לעובד וכי הגיוס התבצע בהתאם לדין החל בארץ המוצא, מפורט בו פירטתי 

כאשר המבקש/ת התחייב/ה לשאת במלוא הוצאות הגיוס מול החברה המגייסת. הנני מתחייב להציג בפני הרשויות 
מידה באמור לבקשתם רישיון המגייס, הסכם הגיוס וההסכם בין החברה המגייסת לבין העובד, על מנת להוכיח ע

 בסעיף זה.

אני מצהיר כי הובהר למומחה הזר כי הוא מגיע לישראל לתקופה קצובה, היא תקופת היתר ההעסקה שיונפק  .13
מיידי וכי כעובד מומחה המשתכר פעמיים  באופן מישראל לצאת יהא עליו בחברה עבודתו בסיום מיד כי, למבקש/ת

לוסין וההגירה לעבור לעבוד בענפי עבודה אחרים בישראל. השכר הממוצע במשק אינו רשאי לפי נהלי רשות האוכ
כן הובהר למומחה הזר כי אינו רשאי לעבור לעבוד אצל מעסיקים אחרים בענף המומחים בתפקיד אשר לשמו הגיע 

 לעבודה בישראל, ללא קבלת אישור בכתב מרשות האוכלוסין וההגירה ובכפוף לעמידתו בנהלי הרשות.   

ב, כי המומחה הזר אשר יועסק על ידי המבקש/ת יועסק אך ורק במקצוע/בעבודות אשר צוינו הנני מצהיר ומתחיי .14
בבקשה ואשר אושרו על ידי הרשות.  ידוע לי כי העסקת המומחה בעבודה אחרת או ניודו למעסיק אחר בניגוד 
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לחוק  2ת סעיף למצוין בבקשה, מבלי אישור מראש של הרשות, מהווים הפרה של תנאי ההיתר ועבירה על הוראו
 עובדים זרים הנ"ל.

לפי מיטב ידיעתי, המומחה הזר אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה אין לאפשר כניסתו  .15
 למדינת ישראל.

אני מסכים ומתחייב כי אם המומחה הזר או בא כוחו יבקשו לעיין במסמכי הבקשה לקבלת היתר להעסקתו על  .16
ההעסקה שנחתם בינו לבין המבקש/ת כפי שהוגש לרשות, רשות האוכלוסין וההגירה נספחיה ובכלל זה  בחוזה 

תהיה רשאית להעביר לידיהם מסמכים אלה ולא תהיה לי ו/או למבקש/ת כל התנגדות ו/או טענה כלפי הרשות 
 בעניין זה והמבקש/ת מוותר/ת בזה מראש על טענת סודיות או חיסיון בקשר עם מסמכים אלו.

ד' לחוק 1חלה חובה לספק למומחה הזר, על חשבון המבקש/ת, מגורים הולמים וביטוח רפואי לפי סעיף ידוע לי כי  .17
למבקש/ת היתר להעסקת המומחה הזר לפי בקשה זו,  העדר ביטוח רפואי לנתין  ןידוע לי כי  אם יינת .עובדים זרים

ל להביא  להטלת קנס מנהלי/הגשת הזר כאמור בסעיף זה  יהווה הפרה של  תנאי ההיתר על ידי המבקש/ת העלו
 כתב אישום וביטול ההיתר.

ידוע לי כי משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי חל גם על העסקתו של עובד זר, וכי בנוסף, חלות על העסקת  .18
ותקנותיו. כן ידוע כי כחלק מחובות המבקש/ת על פי  1991-עובד זר הוראות  לפי חוק עובדים זרים,  התשנ"א

וזאת  לנהל פנקס שכר ולמסור למומחה הזר, בכתב, מידי חודש תלוש שכרהעבודה המגן, עליו/ה משפט 
. ידוע לי כי הפרה של זכויות העבודה של המומחה 1958-הגנת השכר, התשי"חלחוק  24בהתאם להוראת סעיף 

הזר" באתר אינטרנט של  הזר מהווה הפרה של תנאי ההיתר ותביא לביטולו )בעניין זה ניתן  לעיין ב"זכותון לעובד

 (.www.piba.gov.ilהרשות  

הנלווים לו מדויקים ונכונים.  אני מצהיר בזה, כי כל הפרטים שצוינו על גבי טופס הבקשה ועל גבי המסמכים  .19
ההיתר/לסיוגו/להתלייתו לאחר עריכת ידוע לי כי מסירת פרטים כוזבים/לא מדויקים לרשות מהווה עילה לביטול 

 שימוע כדין.
 

 
 ____________    ___________________ 

 חתימת המצהיר                          תאריך                  
 

 ד"עו אישור     
 
 

אני הח"מ_________________ עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפני מר/גב'  

_____________________ נושא ת.ז. ____________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 ואם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם על התצהיר הנ"ל בפני.

 
 

  ______________    ____________________ 
 חתימה          חותמת            

 
 

 :חאישור עו"ד/ רו"
 

הנני מאשר בזה כי מר/גב' ___________________ ת.ז. ________________ מוסמך/ת לחייב בחתימתו/ה 

 את החברה המבקשת ____________________ ח.פ. _______________

 _________________    ________________ 
 תאריך      חתימה וחותמת      
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למילוי על ידי חברה זרה או חברה בינלאומית המבקשת להעסיק מנהל, נציג בכיר או  -תצהיר ב' 

 לדברי ההסבר הכלליים  2)א(1כמפורט בסעיף עובד  בכיר במשרה הדורשת מידה רבה של אמון אישי 

 
כי  אני הח"מ _______________ ת.ז. ____________________/ דרכון____________, לאחר שהוזהרתי

 עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

אני משמש בתפקיד ______________  בחברה _______________________________ ח.פ.  .1

_______________ )להלן: המבקשת(  שבשמה הוגשה הבקשה להעסקת המומחה הזר מר/גב' 

___ דרכון _____________ )מדינה( מספר ______________ )להלן: המומחה הזר( ______________

 ותצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקשת בתמיכה לבקשה.

 
המבקשת היא חברה זרה או חברה בינלאומית ) במקרה של חברה בינלאומית, יש לפרט את הקשר של החברה  .2

 _________________________________________________________________(: לחברה זרה
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 

 העובד שהעסקתו מבוקשת יועסק בתפקיד כלהלן )סמן את התשובה הנכונה ומחק את המיותר(: .3

הינו אדם המכוון או הקובע את יעדיה של החברה המבקשת או של חברת האם הזרה או  העובד המבוקש .א
של מחלקה בחברה המבקשת והוא בעמדה בכירה ואחראי לפעילות אספקה של שירותי החברה 
באמצעות פיקוח, שליטה, סמכות להעסיק עובדים ולפטרם או להמליץ על כך או סמכות על פעילויות 

 דם.אחרות הקשורות בכוח א
 

 –העובד המבוקש הוא נציג בכיר של החברה הזרה  )נא פרט(  .ב
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 

 -יועסק במשרה הדורשת מידה רבה של אמון אישי במבקשת העובד המבוקש .ג
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

כי אופי /ת ביצעה את הפעולות דלהלן לצורך מציאת עובד מקומי למשרה המבוקשתהנני מצהיר, כי  המבקש .4
יש  –המשרה אינו מאפשר העסקת עובד מקומי )מחק את המיותר(. אם המומחה אמור לבצע עבודה/פרויקט 

 לפרט את התקופה המוערכת להשלמת העבודה/הפרויקט. להלן הפירוט:
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

   

אין  .   לפי מיטב ידיעתי, העובד שהעסקתו מבוקשת אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה5
 לאפשר כניסתו למדינת ישראל.



 

                                   
 

 

  

 

 

ישראל נת   מדי

 

ירה וההג ן  סי כלו ת האו  רשו

 להעסקת מומחה זרקבלת היתר 
5' לנוהל גנספח )   .3.0041) 

 

הנני מצהיר ומתחייב, כי אם תאושר הבקשה, העובד הזר שהעסקתו הותרה יועסק אך ורק בתפקיד כאמור  .6
. ידוע לי כי העסקת העובד בעבודה אחרת או ניודו למעסיק אחר בניגוד למצוין בבקשה, מבלי 3לעיל בסעיף 

 ווים הפרה של תנאי ההיתר.אישור מראש של רשות האוכלוסין וההגירה, מה

.   הנני מצהיר, כי בדקתי היטב  את כישוריו של העובד הזר נשוא בקשה זו, וכי מצאתי, כי הוא בעל הכישורים 7
 הוגשה בקשה זו. והמומחיות הדרושים לביצוע העבודה  שלשמה 

הנלווים לו מדויקים ונכונים.  ם .    הנני מצהיר בזה, כי כל הפרטים שצוינו על גבי טופס הבקשה ועל גבי המסמכי8 
ידוע לי כי מסירת פרטים כוזבים/לא מדויקים לרשות מהווה עילה לביטול ההיתר/לסיוגו/להתלייתו לאחר 

 עריכת שימוע כדין.

ד' לחוק עובדים זרים, אלא 1ידוע לי כי חלה חובה לספק לעובד זר, על חשבון המעסיק, ביטוח רפואי לפי סעיף  . 9
טח בביטוח רפואי בהיקף דומה לביטוח לפי צו עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת אם העובד מבו

למבקשת היתר להעסקת  ן. ידוע לי כי  אם יינת2001-תנאים הוגנים( )סל שירותי בריאות לעובד( התשס"א
תנאי ההיתר על העובד הזר לפי בקשה זו,  העדר ביטוח רפואי לנתין הזר כאמור בסעיף זה  יהווה הפרה של  

 ידי המבקשת העלול להביא  להטלת קנס מנהלי/הגשת כתב אישום וביטול ההיתר.

ידוע לי כי משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי חל גם על העסקתו של עובד זר. ידוע לי כי הפרה של  .10
ה ניתן  לעיין ב"זכותון זכויות העבודה של העובד הזר מהווה הפרה של תנאי ההיתר ותביא לביטולו )בעניין ז

 (.www.piba.gov.ilלעובד הזר"  באתר אינטרנט של הרשות  
 

 
_____________      ____________________ 

 חתימת המצהיר                תאריך   
  
 ד"עו אישור      

 
כי ביום ____________ הופיע בפני מר/גב' אני הח"מ_________________ עו"ד, מאשר בזאת 

_____________________ נושא ת.ז. ____________________/ דרכון _______________ולאחר 

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת ואם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם על התצהיר הנ"ל 

 בפני.

 
  ______________      ____________________ 
 חתימה            חותמת            

 
 

 :אישור עו"ד/ רו"ח
 
 

 הנני מאשר בזה כי מר/גב' ____________________ ת.ז. ______________________
 

 ח.פ. ________________המבקשת _____________________מוסמך/ת לחייב בחתימתו/ה את החברה 
 
 

 _________________      ________________ 
 תאריך              חתימה וחותמת      

http://www.piba.gov.il/


 

                                   
 

 

  

 

 

ישראל נת   מדי

 

ירה וההג ן  סי כלו ת האו  רשו

 להעסקת מומחה זרקבלת היתר 
5' לנוהל גנספח )   .3.0041) 

 

למילוי על ידי מבקשת שהיא  חברת תעופה או חברת ספנות זרה לצורך העסקת סגל  -תצהיר ג' 
 לדברי ההסבר הכלליים  3)א(1כמפורט בסעיף בכיר 

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי אני הח"מ _________________ ת.ז. __________________/דרכון____________, 

 להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:
 
אני משמש בתפקיד ______________  בחברה _______________________________ ח.פ. _______________  .1

_________________ דרכון )להלן: המבקשת(  שבשמה הוגשה הבקשה להעסקת המומחה הזר מר/גב' 

 ______________ )מדינה( מספר ______________ )להלן: המומחה הזר(.

תצהירי זה ניתן בתמיכה לבקשה לקבלת היתר להעסקת עובד בכיר בחברת תעופה/בחברת ספנות זרה בהתאם למחויבות  .2
 בינלאומית של מדינת ישראל.

שוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה אין לאפשר כניסתו לפי מיטב ידיעתי, העובד שהעסקתו מבוקשת אינו ח .3
 למדינת ישראל.

 2הנני מצהיר ומתחייב, כי אם תאושר הבקשה להעסקת העובד הזר, הוא יועסק אך ורק בתפקיד, כאמור לעיל בסעיף  .4
בבקשה, מבלי אישור מראש לתצהירי זה. ידוע לי כי העסקת העובד בעבודה אחרת או ניודו למעסיק אחר בניגוד למצוין 

 של רשות האוכלוסין וההגירה, מהווים הפרה של תנאי ההיתר.

הנני מצהיר, כי בדקתי היטב את כישוריו של העובד הזר נשוא בקשה זו, וכי מצאתי, כי הוא בעל הכישורים והמומחיות  .5
 הדרושים לביצוע העבודה שלשמה הוגשה בקשה זו.

ד' לחוק עובדים זרים, אלא אם העובד 1זר, על חשבון המעסיק, ביטוח רפואי לפי סעיף ידוע לי כי חלה חובה לספק לעובד  .6
מבוטח בביטוח רפואי בהיקף דומה לביטוח לפי צו עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( )סל 

ובד הזר לפי בקשה זו,  העדר למבקשת היתר להעסקת הע ן. ידוע לי כי  אם יינת2001-שירותי בריאות לעובד( התשס"א
ביטוח רפואי לנתין הזר כאמור בסעיף זה  יהווה הפרה של  תנאי ההיתר על ידי המבקשת העלול להביא  להטלת קנס 

 מנהלי/הגשת כתב אישום וביטול ההיתר.

זכויות העבודה  ידוע לי כי משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי חל גם על העסקתו של עובד זר. ידוע לי כי הפרה של .7
של העובד הזר מהווה הפרה של תנאי ההיתר ותביא לביטולו )בעניין זה ניתן  לעיין ב"זכותון לעובד הזר" באתר אינטרנט 

 (.www.piba.gov.ilשל הרשות  

הנלווים לו מדויקים ונכונים. ידוע לי כי  ים אני מצהיר בזה, כי כל הפרטים שצוינו על גבי טופס הבקשה ועל גבי המסמכ .8
 מסירת פרטים כוזבים/לא מדויקים לרשות מהווה עילה לביטול ההיתר/לסיוגו/להתלייתו לאחר עריכת שימוע כדין.

   
______________      _______________________ 

 חתימת המצהיר        תאריך          
 

 ד"עו אישור      
 

הח"מ_________________ עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפני מר/גב' אני 

_____________________ נושא ת.ז. ____________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת ואם לא 

 יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם על התצהיר הנ"ל בפני.

 
  ______________    ____________________ 
 חתימה          חותמת            

 
 :אישור עו"ד/ רו"ח

 
 הנני מאשר בזה כי מר/גב' ____________________ ת.ז. ______________________

 
 ח.פ. ____________________________________מוסמך/ת לחייב בחתימתו/ה את החברה המבקשת __

 
 _________________    ________________ 
 תאריך      חתימה וחותמת      

http://www.piba.gov.il/


 

                                   
 

 

  

 

 

ישראל נת   מדי

 

ירה וההג ן  סי כלו ת האו  רשו

 להעסקת מומחה זרקבלת היתר 
5' לנוהל גנספח )   .3.0041) 

 

למילוי על ידי מבקשת שהיא  מוסד אקדמי מוכר לצורך העסקת מרצה או חוקר   -תצהיר ד' 
 לדברי ההסבר הכלליים 4)א(1כמפורט בסעיף 

 

את האמת וכי  אני הח"מ _________________ ת.ז. __________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר      
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

_____ במוסד האקדמי__________________________ ______________________אני משמש בתפקיד ___ .1

ח.פ. _______________ )להלן: המבקש(  שבשמו הוגשה הבקשה להעסקת המרצה/החוקר הזר מר/גב' 

____________________ דרכון _____________ )מדינה( מספר __________________ )להלן: המומחה הזר( 

 ותצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקש בתמיכה לבקשה.

 העובד שהעסקתו מבוקשת ישמש בתפקיד מרצה/חוקר במבקש. .2

)כעולה  2007 -קי מומחים זרים( התשנ"זהמבקש הוא מוסד להשכלה גבוהה כהגדרתו בתקנות עובדים זרים )פטורים למעסי .3
או רשות הזיכרון "יד ושם" )בהתאם  מאישור המל"ג שצורף לטופס הבקשה על היות המבקש מוסד להשכלה גבוהה (

 . (4.8.16מיום  1774להחלטת ממשלה 

ה אין לאפשר לפי מיטב ידיעתי, המומחה הזר שהעסקתו מבוקשת אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותי .4
 כניסתו למדינת ישראל.

 2הנני מצהיר ומתחייב, כי אם תאושר הבקשה להעסקת המומחה הזר, המומחה יועסק אך ורק בתפקיד, כאמור לעיל, בסעיף  .5
לתצהירי זה. ידוע לי כי העסקת העובד בעבודה אחרת או ניודו למעסיק אחר בניגוד למצוין בבקשה, מבלי אישור מראש של 

 סין וההגירה, מהווים הפרה של תנאי ההיתר.רשות האוכלו

הנני מצהיר, כי בדקתי היטב את כישוריו והשכלתו של המומחה הזר נשוא בקשה זו, וכי מצאתי, כי הוא בעל הכישורים  .6
 והמומחיות הדרושים לביצוע העבודה שלשמה הוגשה בקשה זו.

ד' לחוק עובדים זרים, אלא אם העובד 1רפואי לפי סעיף ידוע לי כי חלה חובה לספק לעובד זר, על חשבון המעסיק, ביטוח  .7
מבוטח בביטוח רפואי בהיקף דומה לביטוח לפי צו עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( )סל 

למבקש היתר להעסקת המומחה הזר לפי בקשה זו,  העדר  ן. ידוע לי כי  אם יינת2001-שירותי בריאות לעובד( התשס"א
ביטוח רפואי לנתין הזר כאמור בסעיף זה  יהווה הפרה של  תנאי ההיתר על ידי המבקש העלול להביא  להטלת קנס 

 מנהלי/הגשת כתב אישום וביטול ההיתר.

ידוע לי כי משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי חל גם על העסקתו של עובד זר.  ידוע לי כי הפרה של זכויות העבודה של  .8
מהווה הפרה של תנאי ההיתר ותביא לביטולו )בעניין זה ניתן  לעיין ב"זכותון לעובד הזר" באתר אינטרנט של  העובד הזר

 (.www.piba.gov.ilהרשות  

ונכונים. ידוע לי כי הנלווים לו מדויקים  אני מצהיר בזה, כי כל הפרטים שצוינו על גבי טופס הבקשה ועל גבי המסמכים  .9
 מסירת פרטים כוזבים/לא מדויקים לרשות מהווה עילה לביטול ההיתר/לסיוגו/להתלייתו לאחר עריכת שימוע כדין.

 
______________       _______________________ 

 חתימת המצהיר         תאריך          
 

 ד"עו אישור

כי ביום ____________ הופיע בפני מר/גב' _____________________ אני הח"מ_________________ עו"ד, מאשר בזאת 

נושא ת.ז. ____________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת ואם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק, חתם על התצהיר הנ"ל בפני.

  ______________     ____________________ 
 חתימה           חותמת            

 :אישור עו"ד/ רו"ח
 

מוסמך/ת לחייב בחתימתו/ה את  הנני מאשר בזה כי מר/גב' ____________________ ת.ז. ______________________

 המוסד המבקש ___________________________ ח.פ. ________________

 _________________     ________________ 
תאריך      מה וחותמתחתי

http://www.piba.gov.il/


 

                                   
 

 

  

 

 

ישראל נת   מדי

 

ירה וההג ן  סי כלו ת האו  רשו

 להעסקת מומחה זרקבלת היתר 
5' לנוהל גנספח )   .3.0041) 

 

 למילוי על ידי מבקש שהוא בית חולים - תצהיר ה'
 לדברי ההסבר הכלליים  5)א(1כמפורט בסעיף 

 

אני הח"מ _________________ ת.ז. ___________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי 
 כדלקמן: לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת

אני משמש בתפקיד _________________  בבית חולים __________________________ ח.פ. _______________  .1

)להלן: המבקש(  שבשמו הוגשה הבקשה להעסקת המומחה הזר מר/גב' _________________ דרכון __________ )מדינה( 

 מספר ______________ )להלן: המומחה הזר(.

 תן בשמי ובשם המבקש  בתמיכה לבקשה לקבלת היתר להעסקת עובד רפואה זר.תצהירי זה ני .2

 העובד שהעסקתו מבוקשת הוא אחד מאלו )נא סמן חלופה אחת ומחק את המיותר(: .3

 רופא שיועסק בבית חולים במסגרת השתלמות לימודית בהמלצת משרד הבריאות. .א

 שרד הבריאות.אחות שתועסק בבית חולים במסגרת השתלמות לימודית בהמלצת מ .ב

 רופא מומחה שיועסק בבית חולים בהמלצת משרד הבריאות. .ג

לפי מיטב ידיעתי, המומחה הזר שהעסקתו מבוקשת אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה אין לאפשר  .4
 כניסתו למדינת ישראל.

 2ורק בתפקיד, כאמור לעיל, בסעיף הנני מצהיר ומתחייב, כי אם תאושר הבקשה להעסקת המומחה הזר, הוא יועסק אך  .5
לתצהירי זה.  ידוע לי כי העסקת המומחה הזר בעבודה אחרת או ניודו למעסיק אחר בניגוד למצוין בבקשה, מבלי אישור 

 מראש של רשות האוכלוסין וההגירה, מהווים הפרה של תנאי ההיתר.

ד' לחוק עובדים זרים, אלא אם העובד 1ואי לפי סעיף ידוע לי כי חלה חובה לספק לעובד זר, על חשבון המעסיק, ביטוח רפ .6
מבוטח בביטוח רפואי בהיקף דומה לביטוח לפי צו עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( )סל 

. ידוע לי כי  אם ינתן למבקשת היתר להעסקת המומחה הזר לפי בקשה זו,  העדר 2001-שירותי בריאות לעובד( התשס"א
טוח רפואי לנתין הזר כאמור בסעיף זה  יהווה הפרה של  תנאי ההיתר על ידי המבקשת העלול להביא  להטלת קנס בי

 מנהלי/הגשת כתב אישום וביטול ההיתר.

ידוע לי כי משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי חל גם על העסקתו של עובד זר.  ידוע לי כי הפרה של זכויות העבודה של  .7
העובד הזר מהווה הפרה של תנאי ההיתר ותביא לביטולו )בעניין זה ניתן  לעיין ב"זכותון לעובד הזר" וכן באתר אינטרנט של 

 (.www.piba.gov.ilהרשות  

אני מצהיר בזה, כי כל הפרטים שצוינו על גבי טופס הבקשה ועל גבי המסמכים הנלווים לו מדויקים ונכונים. ידוע לי כי  .8
       כדין./להתלייתו לאחר עריכת שימוע מסירת פרטים כוזבים/לא מדויקים לרשות מהווה עילה לביטול ההיתר/לסיוגו

 ____________      __________________ 
 חתימת המצהיר                תאריך            

 
 

 ד"עו אישור            
 

אני הח"מ_________________ עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפני מר/גב' 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת ואם לא _____________________ נושא ת.ז. ____________________ 

 יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם על התצהיר הנ"ל בפני.

 
  ______________      ____________________ 

 חתימה            חותמת             
 :אישור עו"ד/ רו"ח      

 
מוסמך/ת לחייב בחתימתו/ה את  ____________________ ת.ז. ______________________הנני מאשר בזה כי מר/גב' 

 בית החולים המבקש ____________________ ח.פ. ________________

 
 _________________    ________________ 
 תאריך      חתימה וחותמת      

 
 

http://www.piba.gov.il/


 

                                   
 

 

  

 

 

ישראל נת   מדי

 

ירה וההג ן  סי כלו ת האו  רשו

 להעסקת מומחה זרקבלת היתר 
5' לנוהל גנספח )   .3.0041) 

 

 לדברי ההסבר הכלליים  6א()1כמפורט בסעיף  לצורך העסקת אמן זר   -תצהיר ו' 
 
 

אני הח"מ _________________ ת.ז. __________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
ח.פ. _______________ )להלן: אני משמש בתפקיד _________________  בחברה __________________________  .1

המבקשת(  שבשמה הוגשה הבקשה להעסקת האמן הזר מר/גב' _________________ דרכון ___________ )מדינה( מספר 

 ______________ )להלן: המומחה הזר( ותצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקשת בתמיכה לבקשה.

 

 תקופת ההעסקה המבוקשת: .2

 .חודשים 3לתקופה שאינה עולה על ישמש בתפקיד אמן במבקשת  המומחה הזר שהעסקתו מבוקשת .א

 .חודשים 3לתקופה העולה על המומחה הזר שהעסקתו מבוקשת ישמש בתפקיד אמן במבקשת  .ב
 
לפי מיטב ידיעתי, המומחה הזר שהעסקתו מבוקשת אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה אין לאפשר  .3

 כניסתו למדינת ישראל.
 
הנני מצהיר ומתחייב, כי אם תאושר הבקשה להעסקת המומחה הזר, הוא יועסק אך ורק בתפקיד אמן כאמור לעיל בתצהירי  .4

זה. ידוע לי כי העסקת העובד בעבודה אחרת או ניודו למעסיק אחר בניגוד למצוין בבקשה, מבלי אישור מראש של רשות 
 האוכלוסין וההגירה, מהווים הפרה של תנאי ההיתר.

    
הנני מצהיר, כי בדקתי היטב את כישוריו של המומחה הזר נשוא בקשה זו, וכי מצאתי, כי הוא בעל הכישורים והמומחיות  .5

 הדרושים לביצוע העבודה שלשמה הוגשה בקשה זו.
 
ובד  ד' לחוק עובדים זרים, אלא אם הע1ידוע לי כי חלה חובה לספק לעובד זר, על חשבון המעסיק, ביטוח רפואי לפי סעיף  .6

חודשים, והוא מבוטח בביטוח רפואי בהיקף  3לביצוע משימה חולפת לתקופה שאינה עולה על הוא אמן זר המגיע לישראל 
דומה לביטוח לפי צו עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( )סל שירותי בריאות לעובד( 

למבקשת היתר להעסקת המומחה הזר לפי בקשה זו,  העדר ביטוח רפואי לנתין הזר  ןידוע לי כי  אם יינת .2001-התשס"א
כאמור בסעיף זה  יהווה הפרה של  תנאי ההיתר על ידי המבקשת העלול להביא  להטלת קנס מנהלי/הגשת כתב אישום וביטול 

 ההיתר.
 
ד זר, וכי בנוסף, חלות על העסקת עובד זר ידוע לי כי משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי חל גם על העסקתו של עוב .7

. ידוע לי כי הפרה של זכויות העבודה של העובד הזר מהווה הפרה של תנאי ההיתר 1991-הוראות חוק עובדים זרים  התשנ"א
 (.www.piba.gov.ilותביא לביטולו )בעניין זה ניתן  לעיין ב"זכותון לעובד הזר" באתר אינטרנט של הרשות  

 
אני מצהיר בזה, כי כל הפרטים שצוינו על גבי טופס הבקשה ועל גבי המסמכים הנלווים לו מדויקים ונכונים. ידוע לי כי מסירת  .8

 פרטים כוזבים/לא מדויקים לרשות מהווה עילה לביטול ההיתר/לסיוגו/להתלייתו לאחר עריכת שימוע כדין.
 

______________       _______________________ 
 חתימת המצהיר         תאריך          

 
 ד"עו אישור

 
אני הח"מ_________________ עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפני מר/גב' 

_____________________ נושא ת.ז. ____________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת ואם לא 

 יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם על התצהיר הנ"ל בפני.
 

   ______________    ____________________ 
 חתימה          חותמת             

 :אישור עו"ד/ רו"ח
 

 הנני מאשר בזה כי מר/גב' ____________________ ת.ז. ______________________מוסמך/ת לחייב בחתימתו/ה

 את החברה המבקשת ___________________________ ח.פ. ________________

 
  _________________    ________________ 
 תאריך       חתימה וחותמת       

http://www.piba.gov.il/


 

                                   
 

 

  

 

 

ישראל נת   מדי

 

ירה וההג ן  סי כלו ת האו  רשו

 להעסקת מומחה זרקבלת היתר 
5' לנוהל גנספח )   .3.0041) 

 

חודשים  3למילוי על ידי המבקש להעסיק עובד זר למשימה חולפת שאינה עולה על  -תצהיר ז' 
 ההסבר הכלליים( לדברי 7)א( ) 1כמפורט בסעיף 

 
 

אני הח"מ _______________ ת.ז ____________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
אני משמש בתפקיד _________________  בחברה __________________________ ח.פ.  .1

_______________ )להלן: המבקשת(  שבשמה הוגשה הבקשה להעסקת המומחה הזר מר/גב' 

_________________ דרכון __________ )מדינה( מספר ______________ )להלן: המומחה הזר( 

 ותצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקשת בתמיכה לבקשה.

 

משימה חולפת וזמנית לתקופה שאינה עולה הנני מצהיר כי המומחה הזר שהעסקתו מבוקשת מיועד לבצע  .2

 חודשים כלהלן )נא פרט  את העבודה שיבצע המומחה הזר והצורך המיוחד בהעסקתו(: 3על 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

לפי מיטב ידיעתי, המומחה הזר אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה אין לאפשר  .3

 כניסתו למדינת ישראל.

 

צוינו הנני מצהיר ומתחייב, כי המומחה הזר לגביו הוגשה הבקשה יועסק אך ורק במקצוע/בעבודות אשר  .4

בבקשה ואשר אושרו על ידי הרשות. ידוע לי כי העסקת המומחה הזר בעבודה אחרת או ניודו למעסיק אחר 

בניגוד למצוין בבקשה, מבלי אישור מראש של רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול, מהווים הפרה של 

 תנאי ההיתר .

 

ד בישראל לתקופה שאינה עולה כל שלושה הנני מצהיר כי הוסבר למומחה הזר כי הוא אמור לשהות ולעבו .5

חודשים וכי בתום תקופת ההיתר ורישיון השהייה יהיה עליו לעזוב את ישראל וכי אין ביכולתו לבקש 

 להמשיך ולעבוד בישראל אצל המבקשת או אצל כל מעסיק אחר או לעבור לענף עבודה אחר.

 

וא בקשה זו, וכי מצאתי, כי הוא בעל הנני מצהיר, כי בדקתי היטב את כישוריו של המומחה הזר נש .6

הכישורים והמומחיות הדרושים לביצוע העבודה שלשמה הוגשה בקשה זו. להלן פירוט לגבי אופן ביצוע 

 בדיקת כישורי המומחה הזר:

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

ידוע לי כי משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי חל גם על העסקתו של עובד זר, וכי בנוסף, חלות על  .7

ת העבודה של . ידוע לי כי הפרה של זכויו1991-העסקת עובד זר הוראות חוק עובדים זרים  התשנ"א



 

                                   
 

 

  

 

 

ישראל נת   מדי

 

ירה וההג ן  סי כלו ת האו  רשו

 להעסקת מומחה זרקבלת היתר 
5' לנוהל גנספח )   .3.0041) 

 

המומחה הזר מהווה הפרה של תנאי ההיתר ותביא לביטולו )בעניין זה ניתן  לעיין ב"זכותון לעובד הזר" 

 (.www.piba.gov.ilבאתר אינטרנט של הרשות  

 

הנלווים לו מדויקים ונכונים. אני מצהיר בזה, כי כל הפרטים שצוינו על גבי טופס הבקשה ועל גבי המסמכים  .8

ידוע לי כי מסירת פרטים כוזבים/לא מדויקים לרשות מהווה עילה לביטול ההיתר/לסיוגו/להתלייתו לאחר 

 עריכת שימוע כדין.

 

 
 
 
 

 ____________    ___________________ 
 חתימת המצהיר                   תאריך                  

 
 

 

 ד"עו אישור      

 

אני הח"מ_________________ עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפני מר/גב' 

_____________________ נושא ת.ז. ____________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 

 האמת ואם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם על התצהיר הנ"ל בפני.

 
  ______________    ____________________ 
 חתימה          חותמת            

 
 

 :אישור עו"ד/ רו"ח
 
 

 הנני מאשר בזה כי מר/גב' ____________________ ת.ז. ______________________
 

 מוסמך/ת לחייב בחתימתו/ה את החברה המבקשת ___________________________ 
 

 ___ח.פ. _____________
 
 

 _________________    ________________ 
 תאריך      חתימה וחותמת      

 
 
 
 
 
 

http://www.piba.gov.il/


 

                                   
 

 

  

 

 

ישראל נת   מדי

 

ירה וההג ן  סי כלו ת האו  רשו

 להעסקת מומחה זרקבלת היתר 
5' לנוהל גנספח )   .3.0041) 

 

למילוי על ידי המבקש להעסיק מומחה זר שהוא אזרח מדינה לגביה חל פטור  -תצהיר ח' 

( לדברי 8)א( ) 1כמפורט בסעיף  -( 5.3.0040ימים בשנה  )לפי נוהל  45מאשרת ביקור, לתקופה של עד 

 הכללייםההסבר 

 
אני הח"מ _______________ ת.ז. ____________________/ דרכון____________ )במקרה שהחותם הינו 

נציג חברה זרה( , לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

בחברה __________________________ ח.פ. אני משמש בתפקיד _________________   .1

_______________ )להלן: המבקשת(  שבשמה הוגשה הבקשה להעסקת המומחה הזר מר/גב' 

_________________ דרכון __________ )מדינה( מספר ______________ )להלן: המומחה הזר( 

 ותצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקשת בתמיכה לבקשה.

 

לתקופה שאינה נדרש לצורך ביצוע משימה זמנית וחולפת הנני מצהיר כי המומחה הזר שהעסקתו מבוקשת  .2

כפי שמתעדכן מעת לעת )נא פרט  את  5.3.0040ימים בשנה כלהלן, בהתאם להוראות נוהל מספר  45עולה על 

מומחה ותקופה העבודה שיבצע המומחה והצורך המיוחד בהעסקת המומחה הזר, כתובת העסק בו יועסק ה

 יש להפקיד על רישום מלוא המידע והפרטים הנ"ל(: –הדרושה לביצוע העבודה 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

לפי מיטב ידיעתי, המומחה הזר אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה אין לאפשר כניסתו  .3

 למדינת ישראל.

 

הנני מצהיר ומתחייב, כי המומחה הזר לגביו הוגשה הבקשה יועסק אך ורק במקצוע/בעבודה אשר צוינו בבקשה  .4

דוע לי כי העסקת המומחה בעבודה אחרת או ניודו למעסיק אחר בניגוד למצוין ואשר אושרו על ידי הרשות. י

 בבקשה מהווים הפרה של תנאי ההיתר.

 

משך תקופת העבודה, אופי העבודה, פרטי המעסיק וסוג בהתייחס לבשפתו מומחה סבר לוההנני מצהיר כי  .5

 ,רישיוןהיתר והראל בתום תקופת המישבמועד ליציאה  וכי המומחה נדרש , אליה הוא מוזמן בישראל העבודה

ימים בשנה  45-/מעסיק אחר וכן כי לא יוארך רישיון שהייתו מעבר לידוע לו שלא יותר לו לעבור לענף העסקהו

 .ישראלהקלנדרית, כל עוד הוא לא יצא מ

 

שורים הנני מצהיר, כי בדקתי היטב את כישוריו של המומחה הזר נשוא בקשה זו, וכי מצאתי, כי הוא בעל הכי .6

 והמומחיות הדרושים לביצוע העבודה שלשמה הוגשה בקשה זו.
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ידוע לי כי משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי חל גם על העסקתו של עובד זר, וכי בנוסף, חלות על  .7

. ידוע לי כי הפרה של זכויות העבודה של המומחה 1991-העסקת עובד זר הוראות חוק עובדים זרים  התשנ"א

זכותון לעובד הזר" באתר אינטרנט הזר מהווה הפרה של תנאי ההיתר ותביא לביטולו )בעניין זה ניתן  לעיין ב"

 (.www.piba.gov.ilשל הרשות  

 

אני מצהיר בזה, כי כל הפרטים שצוינו על גבי טופס הבקשה ועל גבי המסמכים הנלווים לו מדויקים ונכונים.  .8

יטול ההיתר/לסיוגו/להתלייתו לאחר ידוע לי כי מסירת פרטים כוזבים/לא מדויקים לרשות מהווה עילה לב

 עריכת שימוע כדין.

 

 

 
 
 

 ____________    ___________________ 
 חתימת המצהיר                   תאריך                  

 
 

 

 ד"עו אישור              

 

 אני הח"מ_________________ עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפני מר/גב'

_____________________ נושא ת.ז. _____________/ דרכון___________________ ולאחר שהזהרתיו 

 כי עליו להצהיר את האמת ואם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם על התצהיר הנ"ל בפני.

 
  ______________    ____________________ 
 חתימה          חותמת            

 
 

 :אישור עו"ד/ רו"ח
 
 

 הנני מאשר בזה כי מר/גב' ____________________ ת.ז. ______________________
 

 ח.פ. ________________קשת ______________________מוסמך/ת לחייב בחתימתו/ה את החברה המב
 
 

 _________________    ________________ 
 תאריך      חתימה וחותמת      

 

http://www.piba.gov.il/
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 למילוי על ידי המבקש להעסיק אחד מאלה -תצהיר ט' 

 ( לדברי ההסבר הכלליים9)א( ) 1כמפורט בסעיף 
 

 הבקשה תוגש באמצעות המפקח על היהלומים במשרד הכלכלה בלבד.   –יהלומן  זר
 הבקשה תוגש באמצעות לשכת העיתונות הממשלתית בלבד והיא כפופה לנוהל מיוחד. - צלם זר או כתב  זר

 
אני הח"מ _______________ ת.ז. ____________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

__________  בחברה __________________________ ח.פ. אני משמש בתפקיד _______  .1

_______________ )להלן: המבקשת(  שבשמה הוגשה הבקשה להעסקת המומחה הזר מר/גב' 

_________________ דרכון __________ )מדינה( מספר ______________ )להלן: המומחה הזר( 

 ותצהירי זה ניתן בשמי ובשם המבקשת בתמיכה לבקשה.

 

לפי מיטב ידיעתי, המומחה הזר אינו חשוד ולא הורשע בעבירה פלילית שמחמת נסיבותיה אין לאפשר כניסתו  .2

 למדינת ישראל.

 

הנני מצהיר ומתחייב, כי המומחה הזר אשר יועסק על ידי יועסק אך ורק במקצוע/בעבודות אשר צוינו בבקשה  .3

בעבודה אחרת או ניודו למעסיק אחר בניגוד  ואשר אושרו על ידי הרשות. ידוע לי כי העסקת המומחה הזר

 למצוין בבקשה, מבלי אישור מראש של רשות האוכלוסין וההגירה, מהווים הפרה של תנאי ההיתר .

    

הנני מצהיר, כי בדקתי היטב את כישוריו של המומחה הזר נשוא בקשה זו, וכי מצאתי, כי הוא בעל הכישורים  .4

שלשמה הוגשה בקשה זו. להלן פירוט לגבי אופן ביצוע בדיקת כישורי   והמומחיות הדרושים לביצוע העבודה

 העובד:

 
 __________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

ידוע לי, כי משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי חל גם על העסקתו של עובד זר. ידוע לי כי הפרה של  .5

זכויות העבודה של המומחה הזר מהווה הפרה של תנאי ההיתר ותביא לביטולו )בעניין זה ניתן  לעיין ב"זכותון 

 (.www.piba.gov.ilלעובד הזר" באתר אינטרנט של הרשות  

ד' לחוק עובדים זרים, אלא 1ידוע לי, כי חלה חובה לספק לעובד זר, על חשבון המעסיק, ביטוח רפואי לפי סעיף  .6

אם העובד מבוטח בביטוח רפואי בהיקף דומה לביטוח לפי צו עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת 

למבקשת היתר להעסקת  ן. ידוע לי כי אם יינת2001-עובד( התשס"אתנאים הוגנים( )סל שירותי בריאות ל

המומחה הזר לפי בקשה זו,  העדר ביטוח רפואי לנתין הזר כאמור בסעיף זה  יהווה הפרה של  תנאי ההיתר על 

 ידי המבקשת העלול להביא  להטלת קנס מנהלי/הגשת כתב אישום וביטול ההיתר.

 

http://www.piba.gov.il/
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ינו על גבי טופס הבקשה ועל גבי המסמכים הנלווים לו מדויקים ונכונים. אני מצהיר בזה, כי כל הפרטים שצו .7

ידוע לי כי מסירת פרטים כוזבים/לא מדויקים לרשות מהווה עילה לביטול ההיתר/לסיוגו/להתלייתו לאחר 

 עריכת שימוע כדין.

 
 
 
 
 
 

 ____________    ___________________ 
 חתימת המצהיר                   תאריך                  

 
 

 ד"עו אישור        

 

אני הח"מ_________________ עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפני מר/גב' 

_____________________ נושא ת.ז. ____________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 

 הקבועים בחוק, חתם על התצהיר הנ"ל בפני.האמת ואם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים 

 
  ______________    ____________________ 
 חתימה          חותמת            

 
 
 

 :אישור עו"ד/ רו"ח
 
 

 הנני מאשר בזה כי מר/גב' ____________________ ת.ז. ______________________
 

 מוסמך/ת לחייב בחתימתו/ה את החברה המבקשת ___________________________ 
 

 ח.פ. ________________
 
 

 _________________    ________________ 
 תאריך      חתימה וחותמת      

 




