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 ישראל מדינת
 התיירות משרד

 בתיירות מקצועית להכשרה האגף
 
 
 

 

 

 

 
 

 המלצת משרד התיירות לחלוקת היתרים לעובדים זרים בענף המלונאות 
 
 

)להלן: המבקשת( בעלת         ח.פ.   ,       מלוןבהתאם לבקשה עקרונית שהתקבלה במשרדנו מאת 

של רשות  9.8.0001_ובהתאם לנוהל מספר  6.10.19)להלן: המלון( ביום,                                                        _____בית מלון 

"תנאי ההיתר להעסקת עובדים זרים בישראל בעבודות חדרנות בענף האוכלוסין ההגירה בעניין 

רבי של היתרים להעסקת חדרנים דנו למספר מ)להלן: הנוהל(, להלן המלצת  משרהמלונאות" 

 בבית המלון, בכפוף ובהתאם לתנאים הקבועים בנוהל:   זרים 

X .היתרים 

עליך למלא בטופס המקוון המופיע באתר משרד התיירות בכתובת 

https://survey.gov.il/he/Foreignrec את מספר העובדים הזרים 2019בנובמבר  10, עד ליום ,

 מתוך ההמלצה המרבית שנקבעה לך לעיל. בפועל שהנך מבקש להעסיק 

 ככל שלא תמלא את הטופס המקוון עד למועד  האמור, ההמלצה בעניינך תתבטל. 

 

ל בנוסף, ככל  שתציין בטופס כי הנך מבקש להעסיק רק חלק מההמלצה המרבית האמורה, תתבט

 ההמלצה על יתרת העובדים שאינך מבקש להעסיק.

 

, הינך לעיל הרשומה המרבית להמלצה מעברבנוסף, אם ברצונך להעסיק עובדים זרים נוספים 

 רשאי להגיש בקשה נוספת בהתאם לפרסום לקבלת בקשות נוספות בקישור להלן:

survey.gov.il/he/Foreignworkershttps:// 

 

 

 

ניהול בית  המבקש )בעל בית המלון או חברתשם 
 : המלון(

 

 : בית המלון כתובתשם ו

  מס' אישור:
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בכל מקרה של שינוי בפרטי המלון, על המבקש להודיע בכתב לח"מ לא יאוחר משבועיים מיום 

 השינוי לצורך בחינת צורך בתיקון ההמלצה.

 

 נתונה היתרים להקצאת הסמכות מקום ומכל בלבד ממליץ גורם הנו התיירות יצוין כי משרד

 לפגוע כדי התיירות משרד המלצת בהעברת ואין( הרשות: להלן) וההגירה האוכלוסין לרשות

 בהתאם, מלון בית לכל ההיתרים מספר את להפחית או לסייג, לבטל הרשות בסמכות

 .דין כל לפי, לסמכויותיה

 

 
 

 
 

 בכבוד רב,          

 

   

 מאיה אברמוביץ'     

 הכשרה מקצועית בתיירותתחום מנהלת 

 

 

 שני, סמנכ"ל בכיר מינהל חוויית התיירמר פיני העתק: 
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