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 תצהיר חקלאי בעל היתר פנוי להעסקת עובד זר לחקלאות המבקש להתיר חזרתו של עובד זר מחו"ל בתקופת מגפת

 9.20203.נוסח מעודכן  –הקורונה

 

יג' לחוק עובדים 1בעל היתר לפי סעיף אני ___________________, נושא/ת ת.ז./ דרכון: ___________________, 
________, __מורשה חתימה בחברת ___זרים להעסקת עובד זר בענף החקלאות )להלן: היתר העסקה(/

שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי לאחר העסקה בתוקף, היתר  תבעל )להלן: החברה(ח.פ.________________ 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזאת בשמי ובשם החברה כדלקמן:

 
יצאו אשר   עובדים זרים )למלא מספר העובדים המבוקשים(ת להזמין ________________/החברה מבקשאני/ .1

לתנאי ההיתר להעסקת עובדים זרים בענף  בכפוף וזאתמישראל לחופשה במולדתם באשרת "אינטר ויזה" 
ן הזמנת יי רשות האוכלוסין וההגירה בעניחוזרלהוראות   החקלאות ולנהלי יחידת יה"ב, וכן בהתאם ובכפוף 

י רשות האוכלוסין וההגירה )להלן: חוזרלהוראות  כן עובדים זרים לישראל לחקלאות בתקופות מגפת הקורונה, ו
לפי הפירוט הבא "( הרשות)להלן: " החזרתם של עובדי חקלאות זרים לישראל בתקופת הקורונה בעניין הרשות( 
 "(:העובדים)להלן: "

 

 ________________________  מספר דרכון:___________________________________שם: ____ .א

 __________________________________________  מספר דרכון:_____________________שם:  .ב

 שם: __________________________________________  מספר דרכון:_____________________ .ג

 שם: __________________________________________  מספר דרכון:_____________________ .ד

 __________________________________________  מספר דרכון:_____________________שם:  .ה

 

ידוע לי כי בקשתי זו תשמש לצורך פעולות הרשות לקידום הבאת עובדים זרים מחו"ל בתקופה זו, וכי לכן בקשה זו 
 .בקשתהלבטל או לשנות את  ניתן  ולאת החברה כלפי הרשות ותי/אתחייב א

 
עובדים זרים הנכנסים   31.8.2020, החל מיום  בהמלצת  משרד הבריאות הרשותידוע לי כי בהתאם להודעת      . 2

יום לשהות בבידוד עם הגעתם לישראל, וזאת כל עוד תאילנד היא "מדינה כלישראל מתאילנד, אינם נדרשים 
 הרשות.ירוקה" לפי הודעת 

 
כך שתחול בעת ין זה, ישהרשות תודיע על שינוי בענים כי ככול /יחד עם זאת, ידוע לי )ולחברה( ואני/אנו מסכימ

 חברהי/לל ידועחובה לספק תנאי בידוד לעובדים זרים המגיעים לישראל מתאילנד,  הזרים הנ"ל  כניסת העובדים
בחוזרי רשות האוכלוסין וההגירה   המפורטים המיוחדים התנאים כלל את לקיים אני מתחייב בשמי/בשם החברהו

תנאים להגשת בקשה להתרת חזרתם לישראל של  עובדים  זרים בענף החקלאות   אשר בעניין  " 23.7.2020מיום 
" תנאים להגשת בקשה להזמנת בעניין  02.8.2020וכן מיום   יצאו לחופשת מולדת במדינתם  ב" אינטר ויזה"

 מגפת התפשטות אפשרות לצמצם מנת על נקבעו אשר, להלןובין היתר התנאים  ,עובדים  זרים בענף החקלאות "  
 זו: בתקופה ל"מחו זרים חקלאות עובדי להביא המבקשים למעסיקים, הקורונה

 
 

 
לשדה התעופה לפגוש את נגיעה הדובר את שפת העובדים,  /לשכה פרטית מורשיתהחברהה נציג אני, או  .א

ני/על חשבון חשבושר משדה התעופה למקום הבידוד על יהעובדים הי אחראי להסעת  החברה אני/העובדים. 
בבידוד וגם כתובת  וחובותיהםקיבלו הסברים בשפתם לגבי הנסיעה הבידוד העובדים לאחר ש בלבד החברה
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ם יים זרדוכן יחולקו לעובדים הסברים בשפתם אשר יכללו גם פירטי קשר עם ממונה זכויות עוב הבידוד
 ומרכז הפניות לעובדים זרים של רשות האוכלוסין. העבודהבמשרד 

/על ידי החברה וישמר ויוצג לרשות  יתועדו על ידיאשר יסיע את העובדים למקום הבידוד פרטי נהג ההסעות    .ב
   .לצורך ביקורת

לדווח על כך למשרד הבריאות באתר האינטרנט  םימתחייב אני/החברה  במשך שהות העובדים בבידוד .ג
 https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation%40health.gov.ilשכתובתו: 

 

ימים  14תנאי בידוד לעובדים הזרים שיכנסו לישראל, במשך  חשבוני/על חשבון החברהעל /החברה תספק, ספק א  .3
 :תנאים הבאיםההשירותים ות לפחות וא

 
, הסדרי הבידוד, פרטי איש קשר, מספרי טלפונים במתקן הבידודבקשר להסדרים  בשפתו,  לעובד  דף הסבר .א

רשות האוכלוסין  המרכז לפניות עובדים של , ובכלל זה  מספר הטלפון במתקן הבידוד ומחוצה לוחיוניים 
 וההגירה ופרטי קשר עם הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד העבודה.

בכפוף  במתקן הבידודיבקר מידי יום  מי/מטעם החברה/מטעם הלשכה הפרטית המורשיתעמטעובד מורשה  .ב
 . והצרכיםקים לעובדים מלוא התנאים לתנאי הבידוד ויצור קשר טלפוני עם העובדים על מנת לוודא כי מסופ

 
החברה תספק  לעובדים במשך כל תקופת הבידוד, על חשבונה, שירותים לקיום שגרת חיים אני אספק/ .ג

ללא תשלום נוסף,  במתקן הבידודארוחות ביום, שירותי כביסה, אינטרנט לשימוש  3בתנאי בידוד ובכלל זה 
ושלו שירותי תרגום לשפות  /מטעם הלשכה הפרטית,החברה מי/מטעםפרטי איש קשר למתן מענים מטע

אמצעי ליצירת קשר עם איש הקשר/כרטיס  ,24/7מענה לצרכיהם של העובדים  לתתהעובדים, שיהא זמין 
סים ישראלי לטלפון החכם )את עלות כרטיס הסים ניתן לנכות משכר העובדים(, ומידע על אפשרות 

 צורך. הרשות במקרה השל המרכז לפניות עובדים ההתקשרות לנציגי החברה/
 

חברת אבטחה, שתהיה נוכחת  במקום הבידוד במשך  אשכוראכסניות,  \ככל שמקום הבידוד יהיה בבתי מלון  .ד
שעות ביממה, ותזהיר כל עובד שיבקש לצאת מהבידוד בניגוד להנחיות משרד הבריאות בקשר לבידוד  24

תנאי ותדווח למשטרת ישראל/ משרד הבריאות, באופן מידי, במקרים בהם עובד יפר את חובת הבידוד. 
שרד הבריאות אך לא יפלו מהתנאים לפי תקנות עובדים זרים המגורים בבידוד  יהיו בהתאם להנחיות מ

 )מגורים הולמים(.
 

ימי הבידוד, אוכל וצרכים לעובדים במשך תקופה זו וכן  14החברה מתחייבת לממן את כלל הוצאות אני מתחייב/ .4
 בטחה והוצאות אלו לא יגבו מהעובדים בשום דרך. אאת עלות חברת ה

 
תקופת הבידוד  ארצה, ובכלל זה עבור  והחל ממועד הגעתהחברה תסדיר לכל עובד ביטוח רפואי מלא אני אסדיר/ .5

את העובדים לעניין פניה לקבלת נחה א, והצווים לפיו, וכן 1991-בהתאם להוראות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א
 במקרה הצורך.ין זה יותסייע להם לענטיפול 

 
 לו להיבדק מול הביטוח/משרד הבריאות אסייע לעובד תסמיני מחלת הקורונה במקרה שיתגלה במהלך הבידוד כי  .6

בהתאם להנחיות משרד הבריאות לעניין זה ואם  אפעל ביחד עם העובד ,חלה קורונהתברר כי עובד זר אם י.  וכו'
נוספים לפי הנחיות משרד הבריאות, המשך דרש תקופת שהות נוספת בבידוד של העובד החולה ו/או עובדים ית

 י/של מימון מלא שלאחריות ובתקופת הבידוד כולל סיפוק צרכי העובדים כאמור לעיל ובכלל זה תרופות, יהא ב
  .החברה

 
את העובדים למגוריהם הקבועים ותחל תקופת העבודה הרגילה בהתאם לנהלים אסיע בתום תקופת הבידוד  .7

התנאים במקומות המגורים, הסעות ומקומות העבודה תואמים את ההנחיות של משרד וודא כי אהרגילים, תוך ש
   על מנת לצמצם תחלואה בתקופת פנדמיה. הבריאות לגבי נושאים אלו

 
על ידי משרד  9.3.2020תעודת המחלה הגורפת של משרד הבריאות, כפי שעודכנה ביום אני מתחייב לפעול בהתאם ל .8

תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש הבריאות, וכותרתה "עדכון 
לפיה העובד רשאי לקבלת תשלום  ככול שלא תבוטל או תתוקן,  , "2020-( )בידוד בית( _)הוראת שעה( התש"ף2019

https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation%40health.gov.il
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 העובדיםלידע את  מתחייביםהחברה  \אני , הבידודעדרות בתקופת יממכסת ימי המחלה הצבורה שלו כנגד ה
 .האם קיימת לאותו עובד מכסת מחלה צבורה ומהו מספר ימי הזכאות כאמור

 
חוק יג' ל1ההעסקה  לפי חוק ולפי סעיף  עמידה בתנאים המפורטים בתצהירי זה, מהוות תנאי להיתר ידוע לי כי  .9

 1991 –עובדים זרים, התשנ"א 
 

מההתחייבויות שפורטו בתצהירי זה, יהווה הדבר הפרה ידוע לי ואני מסכים כי אם החברה תפר התחייבות כלשהי  .10
של תנאי ההיתר, והרשות תהא רשאית לבטל ו/או לסייג ו/או לסרב ו/או להתלות את ההיתרים שניתנו לחברה 

, לאחר שימוע וזאת בנוסף לכל סנקציה להעסקת עובדים זרים וכן לחלט את הערבות שהופקדה על ידי החברה
  ובת בידוד או חובה למתן בידוד מטעם משטרת ישראל/משרד הבריאות.אחרת רלוונטית להפרת ח

 

 

 אני מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי, והחתימה למטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.

 ________________      ____________ 

 חתימה         תאריך

 

 אישור

ביום ________ הופיע/ה בפניי מר/גב' ________ המוכר/ת לי  אני, __________, עו"ד ___________ מאשר/ת בזה כי

באופן אישי / שהזדהה/תה בפניי באמצעות תעודת זהות מס' ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את 

 בפניי. האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא י/תעשה כן, אישר/ה את ההצהרה דלעיל וחתם/מה עליה

______________      __________________ 

 חתימה                        חותמת

 

 אישור מורשה חתימה:

אני הח"מ ___________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי מר/גב' _________________ ת.ז. _________________ מורשה כדין 

 המופיעים בתצהירו דלעיל. בעניינים___ ח.פ. ________________ _____________לחייב את חברת ____________

_________________   ____________________ 

 חתימה חותמת תאריך

 

 


