מס' חוברת מפקד ________ : 2015
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
תחום עבודה ועובדים זרים

רשות האוכלוסין ,ההגירה ומעברי הגבול
משרד הפנים ,היתרי חקלאות

מדינת ישראל

נספח א'  -הצהרת החקלאי
 .1הנני חקלאי/ת פעיל/ה.
 .2הנני מצהיר בזאת כי לא /כן (יש למחוק את המיותר) מתנהלים ולא/כן (יש למחוק את המיותר) התנהלו
כנגדי בשנתיים אשר קדמו להגשת בקשה זו הליכי פירוק/פשיטת רגל/איחוד תיקים בבית המשפט/לשכות
הוצאה לפועל ולא נרשמה נגדי בשנה האחרונה הערת עסק חי (במקרה של תאגיד).
 .3על כל שינוי שיחול בפרטי חוברת מפקד חקלאי האחרונה (לשנת  )2015אני מתחייב להודיע למחוז משרד
החקלאות בכתב ,לא יאוחר מ 10 -ימים מיום השינוי ,לרבות בגין הפסקה של העיבוד החקלאי .ידוע לי ,כי
במידה ודיווחתי דיווח כוזב אהיה צפוי לביטול כל היתר שהוקצה לי להעסקת עובדים זרים וכן לסירוב למתן
התרים בעתיד ,וזאת בנוסף לכל סנקציה אחרת על פי דין .השמטה או מסירת פרטים לא נכונים אסורה וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן פרטים כוזבים ,כמו גם לביטול ההיתרים להעסקת עובדים זרים,
כולם או חלקם.
 .4במקרה בו מגיש הבקשה הנו תאגיד -הנני מצהיר בזאת בנוסף כי אני מוסמך לחייב בחתימתי את התאגיד.
 .5ידוע לי כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר יהיה רשאי ,בכל עת ,לבצע מיפוי  GISשל שטחי החקלאות
המעובדים על ידי והנני מתחייב לשתף פעולה בכל הקשור לביצוע המיפוי .ידוע לי כי סירובי לשתף פעולה
כאמור עלול לגרום לאי מתן המלצה על העסקת עובדים זרים.
 .6ידוע לי כי הקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בישראל כפופה להחלטת הממונה ברשות האוכלוסין
וההגירה ,כהגדרתו בחוק עובדים זרים ,התשנ"א ,1991-לאחר היוועצות עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
המשמש גורם מקצועי ממליץ בלבד לנושא זה ותשלום כל האגרות כחוק.
 .7ידוע לי כי אין בפרסום המלצה על הקצאה משום הבטחה או התחייבות של הרשויות לתת לי היתר להעסקת
עובד זר בחקלאות וכי לא קיימת לי כל זכות קנויה להעסקת עובדים זרים בחקלאות .בהתאם ,ידוע לי כי לא
תעמוד לי טענה כלשהי לעניין הבטחה שלטונית ו/או התחייבות ו/או הסתמכות ,לרבות טענות כאמור מצד
צדדים שלישיים מטעמי ,לעניין אי קבלת היתר להעסקת עובד זר בחקלאות ו/או לעניין כמות העובדים
שהוקצתה או לא הוקצתה לי .ולכן עליי לכלכל את צעדי תוך ידיעה כי מתן ההיתר אינו מבטיח העסקת מספר
זה או אחר של עובדים זרים על ידי בכל רגע נתון וכי מימוש ההיתר הוא באחריותי בלבד.
 .8ידוע לי כי רשימת ההקצאות המומלצות המרביות שיפורסמו באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח
הכפר לא מהווה היתר העסקת עובד זר בפועל ,או תחליף לקבלת היתר .בנוסף ידוע לי כי הרשויות המוסמכות
רשאיות לבטל בכל עת היתרים שניתנו לי להעסקת עובדים זרים ,כולם או חלקם בהתאם לחוק עובדים זרים
התשנ''א ( 1991להלן'' :חוק עובדים זרים)ובהתאם לנהלי רשות האוכלוסין וההגירה.
 .9אני מתחייב לפעול על פי נהלי רשות האוכלוסין וההגירה ולשתף פעולה עם מפקחי מנהל האכיפה של הרשות
ומשרד הכלכלה ,ובין היתר ,לאפשר להם להיכנס למשק ולמגורי העובדים הזרים לביצוע ביקורות תקופתיות,
וכן להמציא להם כל מסמך בקשר להעסקת העובדים שיידרש על ידם לצורך הפעלת סמכויותיהם על פי דין.
 .11ידוע לי ואני מסכים לכך כי פרטיי האישיים (לרבות סמל מעסיק ומען) וכן פרטי כל הקצאה מומלצת מרבית
של עובדים זרים עבורי וכן כל תנאי או הגבלה לאותה הקצאה ,יפורסמו באתר האינטרנט של משרד החקלאות
ופיתוח הכפר ו/או אתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה.

למען הסר ספק ,משרד החקלאות שומר על זכותו לערוך ביקורות במשק לשם אימות
הנתונים.

ס.ב ת.ז /ח"פ /מס' שותפות

כתובת

שם משפחה/תאגיד/שותפות

דואר אלקטרוני

שם פרטי

טלפון

תאריך

נייד

חתימה

פקס

