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 תאריך ___________

 
 כתב הרשאה והסמכה ללשכה פרטית- ענף החקלאות  

 

חברה  של כדין  / מורשה חתימה חקלאי ת.ז. _______________ אני הח"מ _______________

_____________  היתר להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות /תבעל /שותפות רשומהחקלאית

מסמיך בזה את הנציגים המורשים , (/שותפותלהלן: החברה_______________ ) /מספר שותפותח.פ.

 __________________________________ תלשכה פרטית בחקלאושל 

 לפעול )להלן: הלשכה הפרטית(_______________________, בעלת רישיון מספר ____ ח.פ.

 כל וכן לקבל מרשות האוכלוסין וההגירה  וההגירהרשות האוכלוסין מול  /השותפותבשמי/בשם החברה

בשמי/בשם מוותר בזה ואני , /שותפותבקשר להעסקת עובדים זרים על ידי/על ידי החברהמידע הודעה וכל 

על ידי רשות  המידע הנ"למסירת לגבי או חיסיון או פגיעה בפרטיות סודיות  על כל טענה בדבר החברה 

 :, ובין היתרחרתא אמצעות דוא"ל או בכל דרך בכתב או ב נציגי הלשכה הפרטיתהאוכלוסין וההגירה ל

רה ולמסור לרשות האוכלוסין לקבל  מרשות האוכלוסין וההגימבלי  לגרוע מכלליות האמור,   .א

, /השותפותהעסקת עובדים זרים על ידי/על ידי החברה קשר עםב מידע הודעה וכל  כלוההגירה 

יג' 1סעיף  לפי /לשותפותשניתנו לי/לחברה תרים להעסקת עובדים זריםיהובכלל זה, מידע בענין 

אגרות בגין לגבי  תרים,יבקשות להולגבי )להלן: התרים(  1991-לחוק עובדים זרים, התשנ"א

אודות מידע בהן או ששולמו על ידנו, וכן  יםחייב /השותפותשאני/החברהעובדים זרים העסקת 

בקשר עם העסקת עובדים זרים, ומידע אודות  קנסות שהוטלו על ידי רשות האוכלוסין וההגירה

הפרות או החלטות מינהליות שהתקבלו בקשר מידע בענין עבירות ו/או  וכן  תשלומי קנסות כאמור,

ואודות מצבת העובדים הזרים שלי /של , /השותפותלהעסקת עובדים זרים על ידי או על ידי החברה

  ./השותפותהחברה

חתימה של  המורש /אני חתמתי ןבקשות עליה לרשות האוכלוסין וההגירהלהגיש   .ב

, לרישום עובדים זרים, או להזמנת עובדים זרים מחו"ל,  וכן הודעות ניןעלפי ה  ,/השותפותהחברה
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או ניוד הפסקת העסקת עובדים זרים  תרים או לעובדים הזרים, ובכלל זה לגבי יאחרות בקשר לה

אודות   /לשותפותבקשר אלי/לחברהלרשות האוכלוסין וההגירה  עובדים זרים, ולמסור מידע 

על כל טופס, ם וחת , לפי הענין,/השותפותנציג מורשה של החברהו/או  נושאים אלו, ובלבד שאני 

אם נדרש, בהתאם לנהלי רשות  הצהרה או חוזה נדרש במסגרת בקשות אלוהודעה, בקשה, 

 האוכלוסין וההגירה, לעשות כן.

 

לחוק שירות  56בתוקף לפי סעיף  הלשכה הפרטית היא בעלת היתר כל עוד יעמוד בתוקף כתב הרשאה זה 

לטובת לשכה  לא הודעתי לכם על ביטולו ו/או כל עוד לא הצגתי לכם כתב הרשאה התעסוקה, וכל עוד 

 פרטית אחרת אשר נושא תאריך מאוחר יותר. 

 :/מורשה חתימה בחברה/שותפותחתימת החקלאי

 ____ _________ סמל מעסיק ______________________שם מעסיק  ________

מה של חברה/שותפות רשומה ית המעסיק או מורשה החתתאריך  ____________________ חתימ

 _____________________________ בעלת היתר העסקה

 מעסיק ___________________________________________כתובת דוא"ל  
 

 __________לשכה  __________________________________כתובת דוא"ל 
 

 עד לחתימה: אני הח"מ מצהיר כי מר/גב' _________________ ת.ז. ____________
 

 זה היום ___________________. כתב הרשאה חתם בפני על 
 

 שם העד: __________________ מספר ת.ז. העד: _________________
 

 חתימת העד: ______________________ תאריך: _________________
 
 

ו"ד או רו"ח כי מי שחתם בשם עשהחקלאי הוא חברה או שותפות רשומה, יש לצרף אישור במקרה 
 לחייב את החברה או השותפות לענין זה. החברה או השותפות מורשה כדין

 
 


