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 9.2.0002נספח לנוהל 

 
  טופס ו'

 

 בקשה להארכת היתר נוסף – בדבר העסקת עובדים זרים תצהיר

 

 .להארכת היתר להעסקת עובד זר נוסףבבקשות תצהיר זה ימולא 

 
_______, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי _______ :__________ מ"ז________ :אני הח"מ

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

שה לקבלת היתר להעסקת אני מצהיר/ה כי אמשיך לקיים את כל ההתחייבויות עליהן חתמתי בהגשת הבק .1
עובד זר, ובכלל זה להעסיק את העובדים הזרים במשרה מלאה במקום מגוריי הקבוע, וכן לדווח דיווחי אמת 

 בלבד לרשויות בקשר לשינוי מקום המגורים ובכלל.

 אני מתחייב/ת לשלם את שכרם של העובדים הזרים על פי החוק והנהלים. .2

דים הזרים לחשבונות בנק שנפתחו על שמם של העובדים הזרים אני מתחייב להעביר את שכרם של העוב .3
ם אין למעסיק או למתווך כוח אדם או מי מטעמם או לכל צד ג' אחר )מלבד קרוב משפחה הבישראל, ב

 מדרגה ראשונה של העובד( הרשאה או ייפוי כוח כלשהם. 

ני פכאמור, לצורך הצגתם באני מתחייב לשמור את המסמכים המתעדים את הפקדות השכר לחשבונות  .4
 מוסמכות.הרשויות העובדי הפיקוח והאכיפה של 

האפשרות להפעיל אמצעי אכיפה ופיקוח על מנת לוודא את  רשות האוכלוסין וההגירההובהר לי כי בידי  .5
 עמידתי בתנאי החוק והנהלים הרלוונטיים.

 
 

 
_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 

 אישור
 

גב'  ________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _____________ הופיע/ה בפניי מר/אני הח"מ, עו"ד 

___________ הנושא/ת מ"ז: __________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה לעיל וחתמ/ה עליו בפניי. 

 
 

________________ 
 חתימת עו"ד + חותמת


