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 ומתחייב בזה כלפי רשות האוכלוסיןאני הח"מ _____________________מצהיר 

זרים בענף המלונאות שהוגשה קבלת היתר להעסקתם של עובדים בקשה וההגירה, לעניין 

 _______ _________ ח.פ.________________________ חברת /בשם מלוןידי -על

 כדלקמן: , ("המעסיק")להלן: 

כתב התחייבות זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההיתר הניתן מטעם רשות האוכלוסין  .1

בהתאם לחוק  בענף המלונאותוההגירה )להלן: "הרשות"(, להעסקת עובדים זרים 

)להלן: "חוק עובדים זרים"(, ואי קיום תנאי מתנאיו  1991-עובדים זרים, התשנ"א

משמעו אי מילוי תנאי ההיתר ויאפשר ביטול, התליה, סיוג או התניה של ההיתר בכל 

עת. ידוע לי והנני מסכים שאי מילוי תנאי מתנאי ההיתר ו/או כתב התחייבות זה 

בעתיד למתן שאגיש לעניין היענות לבקשות נוספות  שנחתם על ידי, יהווה שיקול

 היתרים להעסקת עובדים זרים.

ידוע לי כי החלטת ממשלת ישראל ואישורי הרשות, בעניין התרת העסקתם של עובדים  .2

אין לי ו, תלויים בשיקולי מדיניות, העשויים להשתנות מעת לעת זרים בענף המלונאות

לשהי להעסקת עובדים ו/או טענה כלשהי לעניין זכות קנויה כלי לעניין  תהיהולא 

הבטחה שלטונית ו/או התחייבות כלפי ו/או הסתמכות מצדי ו/או מצד שלישי ו/או 

כי הרשויות המוסמכות רשאיות לבטל בכל עת את . בנוסף, ידוע לי שינוי מצבי לרעה

 .חלקםאו בישראל, כולם  הזריםאישור עבודתם ושהייתם של העובדים 

-הנני מצהיר כי ידועות לי הוראות חוק עובדים זרים, חוק הכניסה לישראל, התשי"ב .3

ונהלי הרשות לעניין העסקת עובדים זרים בענף  לפיהםשהותקנו התקנות , 1952

 .המלונאות בישראל

ידוע לי כי היתר ההעסקה, אם יאושר, יינתן לתקופה מוגבלת בהתאם להחלטות  .4

ואינני לצורך העסקה ישירה של העובדים הזרים, בד לי בל יינתןהממשלה וכי ההיתר 

רשאי להעבירו לאחר ו/או להעסיק את העובדים הזרים אצל/או באמצעות צד שלישי 

 .כלשהו או להעבירם אליו

ת חדרנות בבית המלון שבגינו להעסיק את העובדים הזרים אך ורק בעבודאני מתחייב  .5

העובדים הזרים בעבודה שאינה העסקת הוגשה הבקשה להיתר העסקה. ידוע לי כי 

או ו/או העסקת העובדים הזרים בבית המלון ששמו אינו רשום בהיתר ו/ת חדרנות עבוד

 .הווה הפרה של תנאי ההיתרבכל מקום אחר מלבד בית המלון ששמו רשום בהיתר, מ
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לענף  1אני מתחייב להעסיק אך ורק עובדים זרים בעלי אשרה ורישיון בתוקף מסוג ב/ .6

, בהתאם למכסה המירבית שאושרה בהיתר ולתוקף ההיתר, ולאחר שאקבל המלונאות

זרים לעובדים  ההיתר להעסקת תנאי"למן הרשות אישור בכתב לקליטתם בהתאם 

וכן לאחר תשלום "(. תנאי ההיתר)להלן: "  "בענף המלונאותבישראל בעבודות חדרנות 

עובד זר בענף המלונאות מבלי  אגרה שנתית כדין בגין העסקה זו. ידוע לי כי העסקת

ששולמה בגינו אגרה שנתית, ו/או מבלי שהעובד הזר הוא בעל אשרה ורישיון בתוקף 

לענף המלונאות, ו/או מבלי שאקבל אישור מהרשות לקליטת העובד הזר,  1מסוג ב/

 מהווה הפרה של תנאי ההיתר.

שיותר לי להעסיקם, יהיו רשומים ומדווחים כעובדים  הזרים הנני מצהיר כי העובדים .7

ובכל  ן, בכל דיווח לכל רשות הפועלת על פי דיבמלון שבגינו הוגשה הבקשה להיתר

בלתי חוזרת,  רשאהרישום הנדרש לגביה או מטעמה, והנני מרשה בזאת לרשות, בה

שויות כאמור ובכלל זה למסור לר, לוודא את קיום התחייבותי זו עם רשויות כאמור

 .רלוונטי לצורך הבדיקות הנדרשותמידע 

על ידי אפעל בהתאם הזרים הנני מצהיר ומתחייב בזה כי לעניין העסקתם של העובדים  .8

, בהתאם לדיני העבודה החלים בישראל ובהתאם יוותקנות להוראות חוק עובדים זרים

והנני מתחייב  תנאי ההיתראני מצהיר ומאשר כי קראתי את  0תנאי ההיתרלהוראות 

 לקיים את הוראותיו במלואן. 

 , הנני מצהיר ומתחייב כי:לעיל בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור .9

ם בדיני העבודה ותמעביד, כמשמע-ישררו יחסי עובד הזריםביני לבין העובדים  .א

 בישראל.

 אעסיק את העובדים בענף ובעבודות הרשומים בהיתר בלבד. .ב

כי במהלך יום העבודה העובדים ישהו במקום העבודה שלגביו ניתן ההיתר אדאג  .ג

   בלבד.

שכר עבודתם של העובדים לא יפחת משכר המינימום הקבוע בחוק שכר  .ד

 , כפי שיהיה בכל עת.1987-ינימום, תשמ"זמ

לחשבון ישירות אך ורק עובד זר  לכל שכרהלהעביר מדי חודש את אני מתחייב  .ה

או למתווך כוח מעסיק ל שבו איןבנק שנפתח על שמו של העובד הזר בישראל, 

ח כלשהם. במידה ואין ופוי כיאדם או מי מטעמם או לכל צד ג' אחר הרשאה או י
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העובד לפתוח חשבון בבנק ש לו אני מתחייב לסייעחשבון בנק בישראל, זר לעובד 

כסף ולמסור לידיו את מסמכי פתיחת החשבון וכל כרטיס מגנטי למשיכת  יבחר

מהחשבון. ידוע לי כי חל עליי איסור להחזיק, באופן ישיר או עקיף, את  ןמזומ

 . הכרטיס המגנטי לחשבון הבנק של העובד

אני מתחייב להפקיד במועד את סכומי הפיקדון בהתאם להוראות פרק ד' לחוק  .ו

 .2016-קנות עובדים זרים )פיקדון לעובדים זרים(, התשס"ועובדים זרים ולת

את העובדים בכל הנוגע לזכויותיהם וחובותיהם באופן ברור  אני מתחייב ליידע .ז

כמו כן אני מתחייב למנות עובד ישראלי  וודא את הבנתם.לובשפה המובנת להם ו

של בית המלון, דובר השפה האנגלית העומד בקריטריונים המפורטים בנוהל, 

כאחראי לתלונות ולשאלות של העובדים הזרים, וכן למסור את מספר הטלפון 

הנייד שלו לעובדים עם הגעתם לישראל, ככתובת לפניותיהם. בנוסף, אני מתחייב 

עובדים זרים זרים על דרכי התקשורת עם הממונה על זכויות להודיע לעובדים ה

לפניות עובדים  המרכזוכן עם  ,, הרווחה והשירותים החברתייםבמשרד העבודה

מנקיטת צעדים שלא יאפשרו , ולהימנע זרים ברשות האוכלוסין וההגירה

ולמרכז פניות עובדים  עובדים זרים לממונה על זכויותבכל עת לעובדים לפנות 

 עובדים זרים רכי התקשורת עם הממונה על זכויותאני גם מתחייב לכך שד. זרים

הזר בכל תלוש משכורת שיימסר לעובד יופיעו  המרהז לפניות עובדים זריםועם 

תיתלה בכל חדר בו ובשפה המובנת לעובדים הזרים, אשר וכן בכרזה בגודל גיליון 

 בדים.לנים העו

 .עבור כל עובד זר שלם את דמי הביטוח הלאומי כדיןני מתחייב לא .ח

ע לי שלא ניתן זר במשרה מלאה לפחות וידו עובדאני מתחייב להעסיק כל  .ט

 שרה חלקית.להעסיק עובד זר במ

לעדכן את הרשות במידה ותופסק עבודתו של העובד אצלי מסיבה כלשהי אדאג  .י

 על כך באופן מיידי.

ים הזרים לבתי מלון אחרים, אף אם מדובר שלא לנייד את העובדמתחייב הנני  .יא

 כפי שהוגדר בנוהל.בבתי מלון השייכים לאותה רשת 

 יהיה כמפורט בהיתר העסקה. הזריםהעבודה של העובדים מקום  .יב

 היתר לי שיינתן לאחר ורק אך מותרת תהא ידי על בפועל העובדים העסקת כי לי ידוע 10

עובד רישיון שהייה ועבודה בדרכונו. אני מודע לכך לכל  שיינתן ולאחר מהרשות העסקה
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וכי חל עליי איסור לעכב תחת ידי  בחזקתם הבלעדית של העובדים ויישאר ניםכי הדרכו

 את הדרכונים.

 

 עובדכל לכדין שיאושר לי, אדאג להודיע הזרים ולא אזדקק למספר העובדים  במקרה 11

שלא אזדקק לו על הפסקת עבודתו, וכן ליידע מיידית את הרשות בדבר הפסקת  זר

 עובד.כל עבודתו של 

 
לבטל או לא לחדש את היתר מצהיר בזאת על הסכמתי כי הרשות, תהיה רשאית הנני  12

אושרו לי, אם יתברר כי הופר אחד או יותר מההוראות יש הזריםהעובדים  העסקתם של

 הקבועים בכתב התחייבות זה ו/או בנוהל.או התנאים 

 
 למתן הבקשה במסגרת ידי על שנמסרו בפרטים שינוי כל על לרשות לדווח מתחייבהנני  13

 .נספחיה על היתר

 
העבודה משרד ברשות והגורמים המוסמכים במתחייב לשיתוף פעולה מלא עם הנני  14

למגורי המלון ו ביתלאפשר להם להיכנס לובכלל זה  הרווחה והשירותים החברתיים,

ולהמציא להם כל מסמך שיידרש על ידם בקשר  ,העובדים הזרים לביצוע ביקורות

 להעסקת העובדים לצורך הפעלת סמכויותיהם על פי דין.

מתחייב לספק לכל עובד זר, מגורים הולמים העומדים בתנאים שנקבעו בתקנות אני  15

הוגנים()מגורים הולמים(, עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 

ימים לפחות לאחר סיום העסקתם.  7, במשך כל תקופת עבודתם ובמשך 2000 -התש''ס 

בנוסף אני מתחייב לספק מגורים בדירות נפרדות וכן שירותים ומקלחות נפרדים עבור 

עובדים זרים ממין זכר וממין נקבה, וידוע לי שאי מתן מגורים הולמים נפרדים מהווה 

 תנאי ההיתר. הפרה של

אני מתחייב לספק לעובדים הזרים חוזה העסקה בכתב בשפתם ובשפה העברית, הכולל  .16

ג)ב( לחוק עובדים זרים, להמציא לידי העובדים 1את כל המרכיבים המצוינים בסעיף 

הזרים מדי חודש תלוש שכר מפורט כדין, ולבטח את העובדים הזרים במשך כל תקופת 

ם להוראות צו עובדים זרים )סל שירותי בריאות לעובד(, עבודתם בביטוח רפואי בהתא

העדר ביטוח רפואי לעובד הזר מהווה הפרה של תנאי  . ידוע לי כי2001-התשס"א

 ההיתר.

ידוע לי כי משפט העבודה המגן החל על עובד ישראלי, לרבות הסכמים קיבוציים וצווי  .17

ו כן ידוע לי כי כחלק הרחבה, חל גם על העסקתו של עובד זר בענף המלונאות. כמ
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מחובותיי כמעסיק על פי משפט העבודה המגן, יהא עליי לנהל פנקס שכר ולמסור לעובד 

לחוק הגנת השכר,  24הזר, בכתב, מידי חודש תלוש שכר וזאת בהתאם להוראת סעיף 

 .1958-התשי"ח

 

  המעסיק שם

  0פ0ח מס

  כתובת

  טלפון

  פקס

  "לדוא

  מצהירה שם

  "זת' מס

  תפקיד

  נייד טלפון

 

 

 

  

 חתימה חותמת תאריך

 

 אישור

אני הח"מ____________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ביום_______________ 

בפני מר _____________________, נושא תעודת זהות מס' ________________/  הופיע

המוכר לי באופן אישי,  ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת ואם לא ייעשה כן, יהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם על התצהיר הנ"ל.

       ___________                           ___________                  _____________ 

 תאריך                                           חותמת                                       חתימה              

 

 


