
 המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
 קצין מטה לענייני תעסוקה

 074-7642929*         4943טל'  

                                                                   __________________   _                       ________________                                           
 מתתימה   וחותשם מלא של העוסק המורשה                                                  ח      

 

 
 תאריך: __________                                                                                             

 לכב'
 המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

 קצין מטה לענייני תעסוקה
 

 טופס הצהרה ומידע על מעסיק ;  הנדון:
 או לצורך ריענון תקופתית תיק מעסיק שהינו עוסק מורשה, לצורך פתיח עסיקלמילוי ע"י מ

 
 

 :עוסק המורשהה יפרטי .א

 _________________ :מורשההעוסק המס'  ___________________:המורשה סק והעשם 

 _________________________:__________________________המורשה סקוהע כתובת

 _______________טל' נייד:_______ _______: _____________נייחטלפון 

 ___________________________________________________דוא"ל: _

 או אישור בעלות/חכירה, וטופס ארנונה. העסק חוזה שכירות , תעודת עוסק מורשהלצרף   יש
 
 :של בעל העוסק המורשהזיהוי פרטי  .ב

 :העוסק המורשהבעל תעודת זהות של שם מלא, כתובת ומס' 

____________________________________________________________________ 

 מלא. לרבות ספח ,העוסק המורשהבעל  תעודת זהות של  העתק לצרף  על המעסיק 
 

הפעילות המבוצעים במסגרת העוסק וענף / ענפי  פעילות העסקתמציתי של תיאור  .ג

 __________________________________________________________:המורשה

_________________________________________________________________. 

 
 _____________________.____________ מבוקשת:ת העובדים הפירוט מטרת העסק .ד

 ________________________________.__)הערכה(: כמות העובדים המבוקשתפירוט 

 __________________._________________ ______ משך ההעסקה המוערך:פירוט 

 כתובת מקום ההעסקה הינה: :מקומות העסקת העובדים /מקום פירוט  .ה

_________________________________________________________________. 

אשר  מקום ביצוע עבודהאלא  העוסק המורשהכתובת  אינובמידה ומקום העסקת העובדים 
לבין  עוסק המורשההן בי  ,עבודההלביצוע הסכם יש לצרף  ,העוסק המורשההוזמנה מן 

    .מזמין העבודה
 בנוסף, יש לצרף  חוזה שכירות או אישור בעלות / חכירה, על שם מזמין העבודה. 

  היתר בניה.גם היתר בניה, יש לצרף  המצריכהבמידה והעבודה הינה עבודה 
ת להגיש לקמ"ט תעסוקה ידוע לי כי לצורך תימוכין בבקשותיי אני עשוי להידרש מעת לע .ו

 ונציגיו חוזים, היתרים, אישורים, תלושי שכר ו/או אסמכתאות אחרות בכתב. 
 הנני מתחייב להעסיק את העובדים על פי תנאי רישיון העבודה. .ז
ידוע לי כי אני מחויב לשלם לתושבי האזור המועסקים על ידי שכר מינימום כפי תוקפו  .ח

. 662ת העובדים בביטוח מפני תאונות עבודה עפ"י צו מס' בישראל. כן ידוע לי כי עליי לבטח א
כן אני מתחייב כי לא אבקש רישיונות עבודה אלא עבור עובדים המועסקים על ידי באופן 
ישיר. כן אני מתחייב לפקח על התייצבות ונוכחות העובדים בעבודה במיקום המאושר לכך 

ם על ידי ולהציגו לקמ"ט תעסוקה בלבד, לנהל יומן נוכחות יומי לכלל העובדים המועסקי
 ונציגיו לפי דרישתם.

 אני מתחייב לדווח בכתב למשרד התעסוקה במנהא"ז על סיום או הפסקת העסקת העובד/ים. .ט
אני מתחייב לעדכן בכתב את משרד התעסוקה במנהא"ז על שינויים בפרטים אשר נמסרו על  .י

                       ידי,  במידה ויחולו, בצירוף אסמכתאות מתאימות. 


