
 
 9.0.0001 מספר נוהל:   מינהל שירות למעסיקים  תחום:
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 9.0.0001 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

 
 נוהל ייצוג מעסיקים בפני מדור התשלומים

 כללי.1 

מדור הבאים בקשרים עם  נוהל זה נועד להסדיר את אופן ייצוג המעסיק, באמצעות מייצג או באמצעות עובדיו, 

 בשם המעסיקים ומטעמם. (,המדור או מת"שהתשלומים במינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים )להלן: 

בין אם בעצמו, בין אם באמצעות מייצג, ובין אם באמצעות מי מעובדיו,  מעסיק רשאי להתנהל מול מת"ש,.1.1 

 בכפוף לעמידתו בהוראות נוהל זה.

 " לעניין נוהל זה, הנו אחד מאלה:מייצג".1.2 

 רואה חשבון, לרבות משרד רואי חשבון..1.2.1 

 עורך דין, לרבות משרד עורכי דין..1.2.2 

 יועץ מס. .1.2.3 

 :לבין מעסיקים יחסי גומלין בין מייצגים.2 

 .בלבד אחד מייצג יכול להיות מיוצג על ידיהמעסיק .2.1 

 אחד יכול לייצג יותר ממעסיק אחד. מייצג.2.2 

לכל דבר ועניין, כל החלטה / אישור של המייצג תחשב כאילו אושרה על ידי  מעסיקמייצג ישמש כבא כוח ה.2.3 

ל , למעט בעת פתיחת תיק מעסיק, המחייבת נוכחות אישית של המעסיק/בעלים, לצורך חתימה עמעסיקה

 .כתב התחייבות

 :ייצוג באמצעות מייצג.3 

 את הפעילויות הבאות: כולל ניהול מייצגים

 חדש. קליטת מייצג 

 קיים. עדכון פרטי מייצג 

 ביטול מייצג. 

  של המייצגים באגף מת"שהממוחשב ניהול מאגר המידע . 
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 9.0.0001 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

 קליטת מייצג.3.1 

 לעיל. 1.2המפורטים בסעיף היות אחד מבעלי המקצוע הבאים המייצג של מעסיק יכול ל.3.1.1 

 יוכל לייצג מעסיק, עליו להגיש במדור: כדי שהמייצג.3.1.2 

 (לנוהל זה א'מייצג )נספח  /ביטולרישוםבקשה לטופס (1 

 תעודת הזהות של המייצג.(2 

 .1.2 סעיףצילום או העתק מהרישיון לעסוק באחד מהמקצועות המנויים ב(3 

 כתובת דוא"ל של המייצג(4 

 . הממוחשבת ג ולקלוט את הנתונים במערכתו ע"י המייצשאת נכונות המסמכים שהוגיש לבדוק .3.1.3 

הודעה בנידון  ותועברבמידה ופרטי המייצג אינם תקינים, אין לקלוט אותו לתוך מערכת המחשב .3.1.4 

 .ים, וכן למעסיקים הרלוונטילמייצג

 עדכון פרטי מייצג.3.2 

מספר כתובת הדואר האלקטרוני, כתובתו,  כגוןלמייצג קיים ניתן לעדכן את פרטיו האישיים .3.2.1 

 .ומספר הרישוי המקצועי שלו שלווהפקס פון הטל

 .)נספח א'( שמגיש המייצגטופס  אמצעותב העדכון מתבצע.3.2.2 

 עדכון פרטי עובדי המייצג.3.3 

יפוי כח יימלא טופס  ,במדורי התשלומים להגשת וקבלת מידען לשלוח את עובדיו ימעוניהמייצג .3.3.1 

  .(לנוהל זה ב'נספח )ויחתום בחתימתו האישית לעובד 

יוכל העובד ו , ייקלטו פרטי עובדו של המייצג,ור התשלומיםמדכאמור לח ופוי כיופס יט הגשת עם.3.3.2 

בהתאם להוראות  המייצג ייפו את כוחו שלאשר כלל המעסיקים  בשם ,למסור ולקבל מסמכים

 .נוהל זה

 התנהלות מול המייצג ועובדיו.3.4 

תשלומים באמצעות טופס במדורי ה מסמכיםלהגיש ולקבל יוכלו  המייצג ו/או עובדיו )לפי העניין(.3.4.1 

 .מתאיםייפוי כח 
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 נייר רשמי של המייצג ובחתימתו. לניתן יהא להעביר מסמכים למדורים באמצעות משלוח פקס ע.3.4.2 

ניתן יהא להעביר מסמכים למדורים באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני ע"י שימוש בכתובת .3.4.3 

יש לוודא התאמה בין כתובות  .המייצגצוג, ובחתימת יהדואר האלקטרוני המופיעה בטופס הי

 הדוא"ל כאמור.

  

 רישום מיוצג.3.5 

בין מייצג רשום, יש להגיש למדור טופס ל מעסיק רשום לקשר במערכת הממוחשבת ביןעל מנת .3.5.1 

 .בחתימה וחותמת המעסיק חתום מקורימייצג )נספח א' לנוהל זה(  /ביטולישוםבקשה לר

המייצג, ובמידה ויש התאמה בין הנתונים עם קבלת הטופס, יש לבדוק את המסמכים שהוגשו ע"י .3.5.2 

 בהם, ניתן לקלוט את מיופה הכוח במערכת הממוחשבת המצוינים

אי מערכת ויש להעביר הודעת הבמידה ופרטי המייצג/ המיוצג אינם תקינים, אין לקלוט אותו לתוך .3.5.3 

 .למייצג ולמעסיקקליטה בנידון 

 הפסקת ייצוג.3.6 

 ( .לנוהל זה א')נספח  בקשה לרישום/ביטול מייצגטופס על ידי הגשת ביטול המייצג מתבצע .3.6.1 

 עשה על ידי המעסיק או המייצג.ייצוג יכול שיל היוביט.3.6.2 

 ביטול/המייצג )לפי העניין( אודות את המעסיקבכתב ידע יל לאחר קליטת ביטול הייצוג, על המדור.3.6.3 

  הייצוג.

 :מעסיקייצוג באמצעות עובדי ה.4 

 םלבין מעסיקי מיופה כוחיחסי גומלין בין .4.1 

 בשמו. חומר תקבלת ולשהגלאך ורק  עובדיואת כוחם של  לייפותהמעסיק יכול .4.1.1 

 .את מעסיקו הישיר מיופה כוח יכול לייצג רקעובד .4.1.2 
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 במערכת הממוחשבת מיופה כוח וקליטת  רישום.4.2 

 
 , עליו להגיש במדור:ומעסיקבשם להגיש ולקבל חומר מיופה כוח יוכל עובד כדי ש.4.2.1 

מורשה  /מנהל החברה/ בעל העסקשהנו  ו הישירמעסיק"י מקורי חתום עח ויפוי כיטופס (1 

 )נספח ג' לנוהל זה(. חתימה

 .חוכהמיופה תעודת הזהות של (2 

 :צילום תעודת זהות(3 

  צילום ת"ז של בעל העסק. –יחיד 

  צילום ת"ז של אחד מבעלי החברה. –חברה 

 ימה.חת במידה וייפוי הכוח ניתן על ידי מורשה חתימה, יש לצרף, גם אישור מורשה(4 

 
, ובמידה ויש התאמה בין חוכהפה ויש לבדוק את המסמכים שהוגשו ע"י מי, הטופסעם קבלת .4.2.2 

 במערכת הממוחשבת.  חוכהמיופה לקלוט את ניתן  בהם, המצויניםהנתונים 

 :בהם המצויניםאו כשאין התאמה בין כלל הנתונים  ולא הוגשו המסמכים במלואםבמידה .4.2.3 

 
למעסיק להעביר הודעה בנידון  יש ת.חשבמומערכת המהלתוך  חוכמיופה האת אין לקלוט .4.2.3.1 

 .המתאים

 כוח זה. למיופהרות יאין לתת ש.4.2.3.2 

 

 נספחים:.5 

 (טופס בקשה לרישום/ביטול מייצג )נספח א'.5.1 

 ()נספח ב ו של המייצגטופס ייפוי כח לעובד.5.2 

 מעסיק הישיר שהנו מנהל החברה/ בעל העסק/ מורשה חתימה )נספח ג'(.מהטופס ייפוי כוח .5.3 



 

 
ישראל  נת    מדי

ירה וההג ן  סי כלו ת האו  רשו

 בקשה לרישום / ביטול מייצג   
 

 (9.0.0001לנוהל  אנספח ) 

 

 תאריך: _____________

 לכבוד
 אגף מת"ש

 רשות האוכלוסין וההגירה
 

 טופס בקשה לרישום / ביטול מייצג 
 

 (א. רישום מייצג חדש )נא לצרף רישיון לעסוק במקצוע( / עדכון פרטי מייצג )למילוי ע"י המייצג

 __________*____ מספר רשיון מייצג _________ סוג____________, ת.ז. / ח.פ. _______שם המיצג ________

 _________________________________________________________כתובת: _____________________

 (: _____________________, פקס: _________________2(:_______________, מס' טלפון )1מס' טלפון )

 ___________כתובת דוא"ל: _____________________________________

 הפסקת פעילות מייצג    עדכון פרטי מייצג         רישום מייצג       מהות הדיווח: 

 עורך דין     יועץ מס         רואה חשבון       סוג המייצג: 

 תאריך _________, שם המשרד המייצג ___________ חתימה וחותמת _____________ 

 

     למילוי ע"י המעסיק )מורשה חתימה(           ייפוי כוח -ב. רישום ייצוג 
 

 ___________________________________  ________________אני, הח"מ, _________________  
 כתובת     ת.ז.   שם     

 ____________ __________________   ______________מייפה בזה את כוחו של ____________
 *מס' רישיון       סוג המייצג   המייצג שם       

 ושל כל עובדיו הרשאים לייצג נישומים על פי כל דין להיות בא כוחי ולפעול בשמי בכל פעולה שהינה בסמכותו 

 לפי החוק בקשר לכל אותן הפעולות שאני רשאי וחייב לעשותן לפי חוק עובדים זרים ונהלי מת"ש.

 י על ביטולו.ייפוי כוח זה תקף כל עוד לא הודעת

 תאריך: ____________, חתימת המעסיק: __________________, חותמת: __________________

 
 או המעסיק למילוי ע"י המייצג -. הפסקת הייצוג ג

 ___________________סמל מעסיק_______ , מספר _________שם המעסיק ________________

 מס' עוסק במע"מ ____________________

_____________ *ת.ז.______________ )למייצג( מס' רישיון___________  בקשתאריך _________, שם המ

 חתימה וחותמת _____________ 

  יש לצרף רישיון בתוקף.* 



 

 
ישראל  נת    מדי

ירה וההג ן  סי כלו ת האו  רשו

עובדים יומיים מירדן בבקשה להעסקת  תצהיר והתחייבות המעסיק    
 בבתי מלון באילת

9' לנוהל דנספח )  .6.0001) 

 

ישראל  נת    מדי
ירה וההג ן  סי כלו ת האו  רשו

 מייצגו של הייפוי כוח לעובד     

  (9.0.0001)נספח ב' לנוהל            

 

 
 תאריך: _____________

 
 לכבוד 

 מדור התשלומים
____________ 

 

 טופס ייפוי כח לעובדו של המייצג
 )ימולא ע" המייצג(

 

___________________    ______________אני החתום מטה )מעסיק(     __________________    
*מספר רישיון                    סוג הרישיון                שרד/משם המייצג                                               

 
                                           ______________________     ___________________  

כתובת                                    טלפון                                                        
 

_____________מיפה בזה את כוחו של        _______________         
שם העובד                        ת.ז                                              

  
 

 
__________________ סמל לקבל כל מידע / חומר בעניין עובדים פלשתינאים, עבור המעסיק

מעסיק אני מייצג, וכן למסור חומר עבור  ואות.ז. _____________ח.פ. / ת מעסיק_______________
 זה.

 
 , למסור מידע כאמור לעובד שלעיל.1981 –ייפוי כח זה מהווה הסכמה לעניין חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 

 
 ייפוי כח זה תקף כל עוד לא הודעתי בכתב על ביטולו.

 
 

                           ____________________                           _______________  
   ת.ז. של החותם                                                                      שם החותם

 
 

_______________                                                      ____________________ 
  תאריך                                                    חתימה וחותמת המייצג  

 
 

 דברי הסבר :
 
  

 א .  טופס זה הינו ייפוי כח שנותן המייצג לעובדיו, אשר על פיו יוכל העובד לקבל ולמסור חומר, וכן לקבל מידע 
בשם המייצג עבור המעסיקים אותם הוא מייצג בכל הנוגע להעסקת עובדים פלשתינאים.         

   
 

 למדור התשלומים בו מתנהל   ב.   במקרה של ביטול ייצוג או שינויים בפרטים, יש להודיע על כך בכתב 
  תיק המעסיק.      

      
  * יש לצרף רישיון בתוקף.

 



 

 
ישראל  נת    מדי

ירה וההג ן  סי כלו ת האו  רשו

עובדים יומיים מירדן בבקשה להעסקת  תצהיר והתחייבות המעסיק    
 בבתי מלון באילת

9' לנוהל דנספח )  .6.0001) 

 

ישראל  נת    מדי
ירה וההג ן  סי כלו ת האו  רשו

 מעסיקו של הייפוי כוח לעובד     

  (9.0.0001' לנוהל ג)נספח            

 

 
 תאריך: _____________

 
 לכבוד 

 מדור התשלומים
____________ 

 
 ו של המעסיקטופס ייפוי כח לעובד
 (מעסיק)ימולא ע" ה

 

 אני החתום מטה )מעסיק(     __________________                ___________________ 
סמל מעסיק                               סיקמעשם ה                                                       

 
   ___________________  _____________________________________     _      

 כתובת                                  טלפון
 

__________________                ___________________ :        מיפה בזה את כוחו של  
זהותמספר                                    עובדשם ה                                                      

  
 

 . העסקת עובדים פלשתינאים על ידיבעניין וכן למסור בשמי מסמכים ובקשות כל מידע בשמי לקבל 
 

דע כאמור לעובד , למסור מי1981 –ייפוי כח זה מהווה הסכמה לעניין חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 
 שלעיל.

 
 ייפוי כח זה תקף כל עוד לא הודעתי בכתב על ביטולו.

 
 

_______________                                               ____________________ 
 תאריך                                                         שם החותם

 
       ____________________                                        _______________  

 
                                                              מעסיקחתימה וחותמת ה       ת.ז החותם    

  תאריך
 
 

 דברי הסבר :
 

, וכן מסמכיםלמסור לעובדו, אשר על פיו יוכל העובד לקבל ו עסיקא .  טופס זה הינו ייפוי כח שנותן המ
 .על ידו בכל הנוגע להעסקת עובדים פלשתינאים המעסיקלקבל מידע בשם 

 
מדור התשלומים בו מתנהל ב.   במקרה של ביטול ייצוג או שינויים בפרטים, יש להודיע על כך בכתב ל

  תיק המעסיק.
 

 


