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 יאנספח 
 משרדי החברה בקשה והתחייבות בעניין  

 גם לצורך שינוי כתובת החברה ו/או עדכון סניפיםטופס זה ישמש 
 תיאור סניפים ( 1)יש לצרף תמונות המשרדים וכן  נספח יא

  

אשר עלולות   על מנת להקל על חברות חדשות המגישות בקשות להיתר ללשכה פרטית חדשה,
רדים ריקים במהלך תקופת בדיקת בקשתן להיתר, הוחלט כי לשכה לספוג הפסדים מהחזקת מש

בעניין  1יא -גם ללא צירוף נספחים יא ו  כאמור תהא רשאית להגיש את טפסי הבקשה להיתר
 משרדי החברה.

כאמור, בקשתה להיתר לשמש כלשכה  1יא-בחרה החברה להגיש את בקשתה ללא נספחים יא ו
יתר התנאים לפי החוק והנוהל, ואם ימצא כי החברה עמדה פרטית תיבדק בכל הנוגע לעמידתה ב

תשלח ללשכה הודעה על כך, בצירוף   במכלול תנאי החוק והנוהל האחרים,
   יום מיום ההודעה. 30בקשר למשרדיה, תוך  1יא-נספחים יא ו  להמצאת  דרישה

מן סביר במועד שנקבע, תבצע היחידה ביקור במשרדים תוך ז 1יא-לאחר קבלת נספחים יא ו
 יום מיום הגשת הנספחים. 60-ובהתחשב בצרכי היחידה, וזאת לא יאוחר מ

 2018-19בכתב בהתאם לנוהל, יונפק לחברה היתר לשנת   רק לאחר בדיקת המשרדים ואישורם
ולא תשמע טענה בעניין עיכוב במתן ההיתר הנובע מבחירת החברה להגיש את הנספחים באיחור 

 כאמור בחוזר זה.

, 1959-לחוק שירות התעסוקה, תשי"ט 65י כל עוד לא ניתן לחברה היתר סופי לפי סעיף יודגש, כ
   אין היא רשאית לפעול בתיווך עבודה לעובדים זרים.

 

 
       שם  החברה: א.

       מספר ח.פ : ב.

מועד הרישום  אצל רשם החברות  ג.

 בישראל:

      

 כתובתה הרשומה של החברה )כולל מיקוד(: ד.  

      

       טלפונים: ה.

       פקסימיליה: ו.

       דואר אלקטרוני: ז.
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 משרדי הלשכה ממוקמים בכתובות כלהלן אשר אושרו בכתב על ידי הממונה ו/או מי שהוא .1

 הסמיך לכך:

 

 כתובת: ___________________________   תאריך האישור: ________________

 כתובת: ___________________________   תאריך האישור: ________________

 כתובת: ___________________________   תאריך האישור: ________________

 ריך האישור: ________________כתובת: ___________________________   תא

 

אבקש את אישור הממונה להפעלת משרדי הלשכה בכתובת להלן )יש לצרף צילום של כל  .2

 משרד שאישורו מבוקש(: 

 

 כתובת: ___________________________    

 כתובת: ___________________________    

 כתובת: ___________________________    

 כתובת: ___________________________    

 

 ט' לנוהל. 4הנני לאשר בשם החברה כי המשרדים הנ"ל עומדים בכל התנאים הקבועים בסעיף  .3

ידוע לי ואני מסכים כי חל איסור להפעיל את הלשכה ממשרדים כלשהם ללא קבלת אישור  .4

 מראש ובכתב מהממונה ו/או מי שהוא הסמיך לכך  .

כים כי  גם לאחר אישור המשרדים, אפסיק את פעילות הלשכה ממשרדים ידוע לי ואני מס .5

ט' לנוהל  ואודיע על כך לממונה 4אלו אם יפסיקו להתקיים מלוא התנאים לפי סעיף בסעיף 

 ו/או למי שהוא הסמיך לכך באופן מיידי.  

 

מראש ידוע לי, כי במידה וימצא כי הפעלתי את הלשכה  הפרטית ממקום כלשהו אשר לא אושר 

ובכתב על ידי הממונה ו/או מי שהוא הסמיך לכך, ו/או במידה ובמשרדי הלשכה יפסיקו 

 להתקיים התנאים דלעיל,  יהווה הדבר הפרה חמורה של תנאי ההיתר העלולה להביא לביטולו.

 _____________________________________________________________  הערות  :

____________________________________________________________________ 

 

 
      

 
      

 

 חתימה שם מלא של המוסמך לחתום בשם החברה תאריך
 



  

 

 מינהל שירות 
 למעסיקים ועובדים זרים

 

  אגף תאגידים ולשכות פרטיות 
 
 

 היתר ללשכות פרטיות לצורך הבאה, תיווך וטיפול  בעובדים זרים בענף הסיעודכת הארבקשה ל
 2018-19לשנת 

 

 

 

 

 

 

 אימות חתימה   

       הופיע בפני רו"ח/עו"ד       אני מאשר בזה כי ביום

       מר/גב'       במשרדי ברח'

 )המוכר לי באופן אישי(,         שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.

והמיועד/ת 

 לשמש

 בחברה, המוסמך/מוסמכת לחתום בשם החברה        

 הנ"ל וחתם/חתמה עליו בפני.ושחתימתו/ה מחייבת את החברה לענין זה, אישר/ה את נכונות ההצהרה 

 

 
      

 
      

 
      

 

 חתימה וחותמת מספר רישיון  שם מלא של רו"ח/עו"ד  תאריך
 

 
 


