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 לעובדים זרים 1בקשה לרישיונות ב/ -והתחייבות חקלאי לנציגהרשאה טופס נספח ג': 
 

אני הח"מ _________________ ת.ז. _____________ חקלאי/מורשה חתימה של חברת  .1

_____________________ ח.פ. _____________________   מסמיך בזה את מר/גב 

נציג  מורשה או כל ____________________________, ת.ז. _____________________ 

 ששמה ותלענף החקלא המורשית תפרטיהלשכה השל כדין 

ח.פ.____________________________ לפעול  _____________________________

בקשתי להתרים להעסקת עובדים  לצורךהאוכלוסין וההגירה  רשותעבורי ובשמי ולייצגני מול 

( 1רישיונות העבודה )ב/ , וכן לצורך הארכת1991 -יג' לחוק עובדים זרים, התשנ"א1זרים לפי סעיף 

 תרים יהמכסת הל כפוףב, אגרה שנתיתשילמתי  שבגינם זרים לענף החקלאותהעובדים השל 

כן לבקש אשרת חוזר )אינטר ויזה( , ולשנה זובהיתר להעסקת עובדים זרים שהוקצו לי המרבית 

 המבקשים לצאת לחופשה בחו"ל במהלך שנה זו. על שמי עבור עובדים זרים בעלי רישיונות עבודה

כי העסקת העובדים הזרים לאחר הארכת הרישיונות תהא בהתאם לתנאי אני מבין ומסכים  .2

העסקת עובדים זרים תנאי ההיתר ל" 9.3.0002מספר  ההיתר שבידי כפי שפורטו בהיתר ובנוהל

כפי שיתוקן מעת  המפורסם באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה "בענף החקלאות

 .לעת

דרש למסור את יי הארכת הרישיונות של העובדים הזרים, העובד הזר במסגרת הליך  אני מבין כי  .3

לצורך הדבקת מדבקה חדשה, ואני מבין ומתחייב שמסירת הדרכון תהא רק לתקופה  דרכונו

מיד עם תום חזיר את הדרכונים לידי העובדים הנדרשת בפועל לצורך הארכת הרישיון בלבד, וכי א

 עובד זר שלא כדין מהווה עבירה על חוק העונשין. וידוע לי כי עיכוב דרכון שלההדבקה, 

 אני מבין כי אהיה רשאי להמשיך להעסיק את העובדים הזרים שרישיונות עבודתם הוארכו רק עד .4

רק כל עוד אחזיק בהיתר , והעובד בדרכונו של כל שמודבק תום תוקף הרישיון המוארך כפי 

ובהתאם לתנאי ההיתר, וכי  הנ"ל דים זריםיג' לחוק עוב1בתוקף להעסיק עובדים זרים לפי סעיף 

אם ההיתר יבוטל או יפוג תוקפו ו/או בתום תוקף רישיון העבודה של העובד, יהא עלי להפסיק 
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, והמשך העסקת עובד זר בנסיבות אלו מהווה עבירה על חוק להעסיק את העובד/ים הזר/ים

 .1991-עובדים זרים, התשנ"א

 עובדים זרים מעבר למספר העובדים הזרים שהנני רשאי להעסיקאני מבין כי ככול שהעסקתי    . 4

אגרה שנתית  תשולם בגינםלעובדים הנוספים, שלא מיד , עלי להודיע  שאושר ליבהתאם להיתר 

ם, תוך תשלום מלוא תנאי , על הפסקת עבודתולא פעלתי להאריך את רישיונות עבודתם על שמי

למצוא מעסיקים חילופיים באמצעות לשכות תיווך לסייע להם עלי וכן , על פי דין העסקתם

וכי קיים איסור לגבות תשלום מעובד זר  פרטיות בעלות היתר תיווך מרשות האוכלוסין וההגירה

 רשאי להמשיך להעסיק עובדים זרים כן אני מבין כי  לא אהיה  . בגין השמתו מחדש כאמור

מהווה עבירה על  ים זרים אלו על ידיוכי המשך העסקת עובדבשנת ההיתר שברשותי נוספים אלו 

 . 1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א

 

 חתימה _________________________________              תאריך  _____________

 

המשמש  : ________________, ת.ז._________________הנני עד לחתימה:

 _______________,כ____________________ בלשכה פרטית ____________ ח.פ. 

היום:  הרשאה זו מאשר כי מר ____________ ת.ז. _______________ חתם בפני על 

       _________________ חתימה _____________                   

במקרה שהחקלאי החותם הוא מורשה חתימה של חברה בעלת היתר להעסיק עובדים זרים, יש להוסיף אישור )
 (כי החותם בשם החברה מוסמך לחייב את החברה בחתימתופי הנוסח להלן ל עו"ד/רו"ח 

 

אישור עו"ד/רו"ח: הנני לאשר כי חתימת מר/גב' _____________ ת.ז. ________ לעיל בצירוף 

 החברה מחייבת את חברת ________________ ח.פ.____________ לענין זה. חותמת 

 

____________________________                    __________________________               

 תאריך                                                              חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח 
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 שם חקלאי: _______________

 ת.ז/ח.פ:____________________

 נציגהתחייבות   

__________________ נציג מורשה של  אני הח"מ, __________________ ת.ז. .א

מתחייב  ____________________ח.פ. ____ __בשם ____________ לשכה פרטית

לכל עובד זר אשר אני מחזיק בדרכונו לצורך איזון תיקים לפי מסמך זה,  כי מסרתי

אישור בחתימתי )בשפתו ובתרגום לאנגלית או עברית( בו מצויין  מספר טלפון נייד שלי  

צירת קשר איתי ומועד מסירת הדרכון לידי, והמאשר כי הדרכון נמצא בחזקתי למשך לי

תקופה של מספר ימים בלבד לצורך הארכת אשרתו ויוחזר לו מיד לאחר מכן. כן אני  

מבין כי עיכוב דרכונו של עובד זר שלא כדין מהווה עבירה על חוק העונשין, ואני מתחייב 

 העובד אחזיר את הדרכון לחזקת העובד. עבור רישיוןהכי מיד עם הסדרת 

 

מועד אני מתחייב כי בסיום איזון התיקים עבור החקלאי דלעיל, אבהיר לחקלאי מהו  .ב

תום תוקף רישיון העבודה של כל עובד זר שרישיונו הוארך, וכן אסביר כי במועד תום 

 וארך.התוקף האמור יהא עליו להפסיק להעסיק את העובד הזר, אא"כ רישיון העבודה י

כן אבהיר לו כי עליו להפסיק להעסיק את העובדים הזרים שנרשמו על שמו ואשר 

 .הוארכו רישיונות עבודתם לא

 

שהופסקה  ככל. כן התיקים איזון לאחר מעמדו על זר עובד לכל להודיע מתחייב הנני כן .ג

של עובד זר שהלשכה הפרטית התחייבה לסייע בהעסקתו לאחר הגעתו לישראל,  העסקתו

או ככול שפונה אלי עובד זר לחקלאות לצורך מציאת מעסיק חילופי ואין לי סיבה סבירה 

מתחייב להציע לעובד מקומות העסקה חוקיים חילופיים, אצל  אנילסרב לבקשתו, 

העסקה פנויים, ואת תנאי העבודה וההעסקה אצל אותו חקלאי, וכן  תרייה בעליחקלאים 

החילופי בהתאם לחוזה העסקה כדין  החקלאיצל לעובד לעבור ולהירשם כדין א סייעל

 שיחתם בין החקלאי לבין העובד ובכפוף לדיווח כדין של ההעסקה בהתאם לנהלי הרשות. 

 

 

   _________________                       ________________   

 תאריך                                                                 חתימה              


