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01ינואר2013
י"טטבתתשע"ג 


נוהל תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים
בחקלאות לשנת  2013

משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן  -המשרד /משרד החקלאות ופיתוח הכפר) מודיע על
אפשרות לקבל ,בכפוף לאישור התקציב לשנת  ,2013ובהתאם להוראת תכ"ם  ,6.2תמיכה
להעסקתעובדיםישראליםבחקלאות,בהתאםלנוהלשלהלן .
יובהר כי ,במועד פרסום נוהל זה תקציב המדינה לשנת  2013טרם אושר ,כי אישור התמיכה
יהיהכפוףלקיומושלתקציבבתקנההתקציביתהמתאימהוכילאתתקבלכלהחלטהסופית
בדברהתמיכההמאושרתלכלאחדמהגופיםמבקשיהתמיכהעדלאחראישורתקציבהמדינה
לשנת .2013

א .רקע לתמיכה ומטרתה
מטרת התמיכה היא להגדיל את מספר העובדים הישראלים המועסקים בהעסקה ישירה
בענפיהחקלאות. 
ביום  12.5.09התקבלה החלטת ממשלה מס'  .147במסגרת החלטה זו ,הוחלט לאמץ את
מסמך העקרונות שנחתם בין התאחדות חקלאי ישראל ,משרד האוצר ומשרד החקלאות
ופיתוח הכפר ,בנוגע לתכנית הרב שנתית בתחום עובדים זרים ועידוד העסקת עובדים
ישראליםבחקלאות(להלן-מסמך העקרונות) .
במסמך העקרונות נקבע ,בין היתר ,כי במטרה לעודד העסקת עובדים ישראלים בחקלאות,
תוךהפחתתמספרהעובדיםהזרים,החלמשנת,2010יינתנותמריציםכספיים,בסךכוללשל
45מיליון,₪לקליטתםשל1,500עובדיםישראליםחדשיםלעבודהקבועהבחקלאות .
ב.

הגדרות
"המשרד"–משרדהחקלאותופיתוחהכפר .
"העסקהישירה"– העסקהכשכירע"יהמעסיק,בשונה,למשל,מהעסקה באמצעות חברות
כוחאדםאומתןשירותיםבקבלנות .
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"עובד ישראלי חדש" – עובד שלא הועסק ,בחצי השנה שקדמה ליום תחילת עבודתו אצל
המעסיקמבקשהתמיכה,בהעסקהישירהבחקלאות .


ג.

תקציב
היקף התקציב שצפוי לעמוד לצורך מתן תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים
בחקלאותלשנת2013הוא9מיליון.₪

ד.

הועדה לאישור מתן תמיכות (להלן  -הועדה)

 .1הרכבהועדההוא:
א .נציגהרשותלתכנון-יו"ר
ב .נציגהלשכההמשפטית
ג .נציגחשבהמשרד
ד .מנהלהמחוזהרלוונטיאומימטעמו 
 .2הועדה תדון בבקשות שיונחו על שולחנה ותחליט אם לאשרן או לדחותן בהתאם לכללים
הקבועיםבנוהלזה.
 .3החלטות הועדה יינתנו בכתב ,ישקפו את עיקרי הדיונים ,ינומקו ויחתמו על-ידי כל חברי
הועדה.
ויודגש ,ככל שהמעסיק עומד בתנאי הסף ,זכאותו בפועל תקבע על בסיס כל הקודם זוכה.
במידתהצורך,הועדהתהארשאיתלערוךהגרלהביןהמעסיקיםשיעמדובתנאיהסף .
ה.

תקופת הפעילות שעליה חל הנוהל
הנוהל יחולעלהעסקתעובדיםישראליםחדשיםבחקלאותשהחלהבמהלך שנת  2013ועד3
שנים(30חודשיזכאותלכלהיותר)מיוםתחילתהעסקתואצלהמעסיקמבקשהתמיכה .
יובהר,כיבקשותשיוגשולפינוהלזהויימצאוזכאיותלקבלתתמיכה,תינתןבגינןתמיכהלפי
תנאינוהלזהבלבד .
עם זאת ,הועדה רשאית לאשר מתן תמריץ בגין העסקת עובד ישראלי חדש החל ממועד
שקדם ליום הפרסום ,כל עוד מועד זה לא קדם ליום  .1.1.13במקרה זה ,הזכאות תוכר
ממועד ההעסקה בפועל .ויודגש ,לא יינתנו תמריצים בגין העסקה שהחלה קודם ליום
.1.1.13

ו.

הגורמים הזכאים להגיש בקשה לקבלת תמיכה
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ייבחנובקשותלקבלתתמיכה שיגישו אדםפרטי,שותפות,אגודהשיתופית,אוחברה בע"מ,
המעסיקים  עובדים ישראלים חדשים בחקלאות ,בכפוף לעמידה בתנאי הסף המפורטים
בסעיףז'לנוהלזה .

ז .תנאי סף מצטברים לקבלת תמיכה
 .1תמיכה תינתןאךורקלמעסיק שקיבלהיתרלהעסקתעובדיםזריםבחקלאותלשנת 2013או
למעסיק שהיהזכאילקבלתהיתרכאמור,אךבחרלאלהגישבקשהלהעסקתעובדיםזרים
בחקלאותאולאלממשהיתרשניתןלו.
.2

תמיכה תינתן אךורקלמעסיק שיעסיקאתהעובדהישראליהחדשבעבודה המזכהבקבלת
היתר להעסקת עובדים זרים בחקלאות במועד הגשת הבקשה ,בהתאם לקובץ מקדמי
ההקצאהשאושרעלידיהממונהכהגדרתובחוקעובדיםזרים,התשנ"א-1991(להלן-קובץ
המקדמים),אשרמפורסםבאתררשותהאוכלוסיןוההגירהשכתובתוwww.piba.gov.il
במידה שגידול כלשהו הוסר מקובץ המקדמים ,תוכר הזכאות עד לתום השנה השלישית,
ובלבדשהבקשהאושרהבמועדבוהגידולזיכהבקבלתהיתר .

.3

תמיכה תינתן למעסיק שיעסיק את העובד הישראלי החדש למשך תקופה של  6חודשים
רצופיםלפחותבשנה ,מיוםתחילתהעסקתו,ובתנאישהעובדיועסקב - 80%לפחותחלקיות
משרהבכלחודש(להלןבנוהלזה-תקופתהעסקהמזכה).
במקריםחריגיםבהםנקטעהתקופתההעסקההמזכהבשלכךשבאחדהחודשים(חודשאחד
בלבד) המועסק לא עבד או שהועסק בפחות מ - 80%חלקיות משרה ,בגין אחד הטעמים
שיפורטולהלן,זכאותולקבלתהתמיכה תיבחןע"יהוועדה,ובתנאישבחודשהעוקבלתקופת
ההעסקההמזכה,המועסקהועסקב-80%חלקיותמשרהלפחות. 
רשימתהטעמים(מותנהבהצגתהאישוריםהרלוונטיים) :


חגיםדתיים(הצהרתהעובד)



מילואים(אישורעלביצועשמ"פ)



נזקטבע(אישורהקרןלביטוחנזקיטבעבחקלאותבע"מ(הקנ"ט)עלהתרחשותהנזק) 

 .4תמיכה תינתןאךורקבגיןהעסקתעובדישראליחדשבחקלאות,ובלבד שלא ניתנה תמיכה
נוספתבגיןהעסקתובשנת.2013
 .5תמיכהתינתןאךורקלמעסיקשיעסיקאתהעובדהישראליהחדשכשכירבהעסקהישירה.
 .6במשק המשפחתי -לאתינתןתמיכה בגיןהעסקתבןמשפחה .לענייןזה,"בןמשפחה" -בן
זוג,הורה,ילד,נכד,אח,דוד,בןדודאובניזוגםשלאלה.במשקהשיתופי-לאתינתןתמיכה
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בגיןהעסקתחברקיבוץאוחברמושבשיתופיבקיבוץאובמושבהשיתופיבוהואחבר,לפי
העניין.
 .7תמיכה תינתןלכלהיותרבגיןהעסקת 7עובדיםישראליםחדשיםאצלאותומעסיק אובגין
מספרעובדיםהשווהל - 25%ממספרהעובדיםהישראליםשהועסקובמשקבחקלאותבשנת
,2012(לפיממוצעחודשי),ובלבדשמספרזהלאיעלהעל20עובדים,לפיהגבוהמביניהם.
 .8תמיכה תינתןאךורקבתנאישהמעסיק מבקש התמיכה מנהלספרי חשבונות ורשומותלפי
חוקעסקאותגופיםציבוריים,תשל"ו- .1976
ח .בקשה לקבלת תמיכה
 .1המבקשלקבלתמיכהלפינוהלזה,יגישבקשהבכתבלענייןזהלמחוזהמשרדבוהגישבקשה
להעסקת עובדים זרים (ואם לא הגיש בקשה להעסקת עובדים זרים ,למחוז בו היה עליו
להגיש בקשה כאמור) .את הבקשות ניתן להגיש החל ממועד תחילת ההעסקה במהלך שנת
2013ועדליום,31.12.2013עלגביטופסמס'.1אתהטופסישלמלאבשלמותו,בכתבידברור
וקריא(בעטבלבד).
 .2לטופסהבקשהיצורפוהמסמכיםשלהלן:
א .טופספרטימועסק-טופסמס';2
ב.

טופסבקשהלהעברתכספיםבאמצעותמספרחשבוןבנק-טופסמס';3

ג.

אישור רו"ח ביחס להצהרת המעסיק לעניין מספר העובדים הישראלים שהועסקו
במשקובחקלאותבשנת2012-טופסמס';4

ד.

אםמבקשהתמיכה הואתאגיד -ישלצרףלבקשהאישורעדכנימטעםרו"חאו עו"ד
בדברזהותםשלמורשה/יהחתימהשלהתאגיד,לרבותמס'ת.זותפקידו/םבחברה;

ה.

אישור בר תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו-;1976

ו.

אישור לצורך ניכוי מס במקור ,לפי תקנות מס הכנסה (אישור בדבר ניכוי במקור),
התשמ"א;1980-

ז.

פירוט של כל התמיכות שאושרו למבקש התמיכה ,בקשות לתמיכה שהגיש ושטרם
אושרו לו או בקשות שבכוונתו להגיש למשרד או למשרדי ממשלה אחרים ,בכסף או
בשווהכסף,בגיןהפעילותשעבורההואמבקשאתהתמיכה לפינוהלזה,לרבותסכום
התמיכהופרטיהגורםהמממן.

ח.

טופס1220-המפרטאתהגידוליםבגינםזכאיהחקלאילקבלהיתרלהעסקתעובדזר–יוגש
ע"ימעסיקשהיהזכאילקבלתהיתרלהעסקתעובדזרבחקלאותלשנת,2013אךבחרלא
להגישבקשהלהעסקתעובדיםזריםבחקלאותאולאלממשהיתרשניתןלו.
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המשרד רשאי לדרוש ממבקש התמיכה מידע ומסמכים נוספים ,כפי שיראה לנכון ,לצורך
הדיון בבקשה לקבלת תמיכה.

 .3ככל שהמבקש עומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף ז' לנוהל ,המחוז יפעל לקליטת הבקשה
במערכתהמחשב.אישורעלקבלתהבקשהבמחוז,תועברלידימבקשהתמיכה.
 .4הגשתהבקשהבצירוףהמסמכיםכאמורלעילמהווהתנאילקליטתהבקשהבמחוז.

ט .אופן חישוב התמיכה


גובההתמיכה שתינתןלמעסיק בעדהעסקת עובדישראליחדש ,תעמודעל 1,000₪לחודש,עד
לסךכוללשללאיותרמ-30,000₪עלפני3שנים(30חודשיזכאותלכלהיותר). 





בתוםתקופתההעסקההמזכה,המעסיקיהיהזכאילקבלתתמיכהבגיןכלחודשהעסקה
רציףנוסףבוהמועסקיועסקבלפחות80%חלקיותמשרה,באותהשנה .




במקרה בו המעסיק יעסיק את העובד לתקופה רציפה של למעלה משנה ,תינתן תמיכה
בגיןכלחודשהעסקהרציףנוסףבוהמועסקיועסקבלפחות80%חלקיותמשרהבחודש,
גםאםהתקופההנוספת(מעברלשנה)קצרהמ-6חודשים(המשמעותשלהוראהזוהיא
שבמידהוהמעסיקהעסיקאתהמועסקלתקופהרציפהשללמעלהמשנה,הואיהיהזכאי
לקבלתתמיכה ,בגיןכלחודשהעסקהרציףנוסף,גםאםהעובדיסייםאתהעבודהאצל
המעסיקבשנתההעסקההשנייהלפניתוםתקופתההעסקההמזכהבאותהשנה). 

דוגמאות :
( )1העסקהלמשךתקופהשל 6חודשיםרצופים ,ב - 80%לפחותחלקיותמשרה בכלחודש,
תזכהאתהמעסיקבסךשל6,000:₪1,000₪*.6באותהשנה,בכלחודשרציףנוסףבו
המועסקיועסקב - 80%לפחותחלקיותמשרה,המעסיקיהיהזכאילתמיכה בגיןאותו
חודש.
( )2העסקהלמשךתקופהשל 17חודשיםרצופים,בלפחות 80%חלקיותמשרהבכלחודש,
החל מחודש ינואר  ,2013תזכה את המעסיק בסך של  17,000 ₪(למרות שבשנת 2014
המועסקהועסקרק5חודשים).
( )3העסקה לתקופה של  12חודשים וב - 80%חלקיות משרה בכל חודש ,במשך  3שנים
רצופות,תזכהאתהמעסיקבתמיכהבסך30,000₪(.)30*1,000
י .הוצאת התחייבות כספית
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.1

לאחר אישור התמיכה בוועדה ,תצא התחייבות כספית של המשרד כלפי המעסיק ,חתום
בידימורשיהחתימהשלהמשרד.

.2

התמיכהתעמודלרשותהמעסיקמאתהמשרדבהתאםלכתבההתחייבותלמשך3שנים(לא
יותרמ30-חודשים).

.3

כתבההתחייבותיהיהבתוקףעד12חודשלאחרתום3שנותהזכאות.לאחרמועדזה,ואם
המעסיקלאיפנהלקבלתהתמיכה,זכאותותבוטל.


יא .תשלום התמיכה
 .1תמיכה שתאושר על ידי הועדה תועבר למעסיק על ידי המשרד בהתאם להוראות התכ"ם
והנחיותהחשבהכלליובכפוףלתנאיםהמופיעיםבנוהלזה.
 .2הזכאילתמיכהימסורלמשרדחשבונית,הכוללתמע"מכדין,לטובתהמשרד.
 .3התשלוםיועברבמישריןלחשבוןהבנקשלהזכאי.
 .4לאניתןיהיהלהמחותאתכספיהתמיכהלפינוהלזה.
 .5התשלוםמותנהבהמצאתעותקשלתלושישכרלתקופהבגינהמבוקשתהתמיכה.
 .6התשלום בפועל יתבצע לאחר בדיקות שיבוצעו מול הביטוח הלאומי ובהתאם לכתב
ההתחייבותשהועברלמעסיק.
יב .מעקב ובקרה
.1

המשרדאומימטעמויהיהרשאילערוךביקורת,בכלעת,גםלאחרתשלוםכספיהתמיכה,
בדבראמיתותהנתוניםשנמסרולוובדברמילויהתנאיםלמתןהתמיכה.

.2

לשםביצועהביקורתרשאי המשרדאומימטעמולדרושמהמעסיק כלמסמךנוסףעלאלו
המפורטיםבנוהלוכןלבקרבמשרדיוובמתקניוולעייןבספריהחשבונותשלו .

יג .הקטנת תמיכה או ביטולה
 .1המשרד רשאי להקטין או לבטל את התמיכה אם לא קיים המעסיק את כל התנאים או
ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה ,אם התברר כי המעסיק זכאי לקבל כספים או נכסים
נוספיםבגיןהפעילותבגינהניתנה התמיכה,אםהתמיכה ניתנה עלבסיסנתוניםלאנכונים,
אםהופחתההיקףהתקציביעקבמדיניותכלכליתאואםישלמשרדחששסבירכיהמעסיק
פועלשלאעלפידין.
 .2החליטהמשרדעלהקטנתהתמיכה אוביטולה,ישיבהמעסיק למשרדאתהתמיכה ששולם
לוושהוחלטעלביטולה,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתחשבכללי.
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מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנון
 .3המשרדרשאייהיהלקזזחובשלהמעסיק למשרדמסכוםהתמיכה שלה הואזכאילפינוהל
זה,וכןרשאיהואלקזזאתסכוםהתמיכה שקיבללפינוהלזהושאותההואנדרשלהשיב,
מכלסכוםאחרשאותוהואזכאילקבלמהמשרד.
 .4במקרה בו יתגלה כי שולמה תמיכה על בסיס דיווח כוזב ,המעסיק ישיב את מלוא
התשלומים ששולמו לו ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי ,ולא יהיה זכאי לקבל
תמיכה כלשהי מהמשרד בכל נושא שלגביו יפרסם המשרד נוהל תמיכה במהלך השנתיים
העוקבות.







לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות אל:
מחוז צפון

מועצה אזורית גליל עליון

טל' מס'04-6816100 :

מחוז עמקים

ליד מועצה אזורית

טל' מס'04-6489105/119 :

מחוז המרכז

חדרה ,דוד שמעוני 35

טל' מס'04-6303411 :

מחוז שפלה

קריה מעסיקת בית דגן

טל' מס'03-9681444 :

מחוז הנגב

מרכז מעסיק אזורי גילת

טל' מס'08-9920999 :

הרשות לתכנון ,אל הגב' אינה שמרלין ,במייל  innas@moag.gov.ilאו בטל' מס'03-9485429 :
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מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנון
טופס מס' 1
בקשה לקבלת תמיכה בגין העסקת עובדים ישראלים חדשים לשנת 2013
שםפרטי/שםהחברה 

שםמשפחה 

מס'זהות/מס'ח"פ 


כתובתמגורים 

מס'טלפוןקווי 

מס'טלפוןנייד 


פרטיחשבוןבנק:ישלמלאבטופסמס'3(בעלהחשבוןחייבלהיותמגישהבקשה) 
תצהיר
אניהח"מ*,__________,מבקשלקבלתמיכה בהתאםלנוהלשפורסםעלידימשרדהחקלאות
ופיתוחהכפרבדברמתןתמיכהלהעסקתעובדיםישראליםחדשיםבחקלאותלשנת,2013מיום-
(להלן-הנוהל) .
לשםכך,אנימאשר,מצהירומתחייבבזהכדלקמן :
 .1אנימאשרכיקראתיוהבנתיאתכלהאמורבנוהל.
 .2אנימצהיר,כיאניעומדבתנאיהסףהקבועיםלצורךקבלתהתמיכה.
 .3אנימצהיר,כיניתןליהיתרלהעסקת__________(יש לציין מס' עובדים שאושרו)עובדים
זרים בחקלאות לשנת  /2013בחרתי לא להגיש בקשה להעסקת עובדים זרים בחקלאות/
בחרתילאלממשהיתרשניתןלי(מחקאתהמיותר)**.
 .4אנימתחייב,כיהמועסקבגינותינתןליתמיכהבהתאםלהודעתהמשרד,ככלשיינתן,יועסק
אך ורק בעבודה בגידול המזכה בקבלת היתר להעסקת עובדים זרים
בחקלאות***________________________________________________________:
 .5אנימתחייב,כיהמועסקיועסקעלידיישירות,כשכיר.
 .6אני מתחייב להודיע למשרד החקלאות ופיתוח הכפר במידה ואפסיק להעסיק את העובד,
בתוךשבועייםממועדהפסקתההעסקה.
* במידה והמבקש הוא תאגיד ,רשאי לחתום רק מי שהנו מורשה חתימה של התאגיד לעניין זה,
בצרוף אישור לכך.
** מעסיק שלא ניתן לו היתר להעסקת עובדים זרים בחקלאות ,יצרף מפרט גידולים או חוברת
'מפקד מעסיק לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת  ,'2013לפי העניין ,בצרוף אישור
המחוז.
*** פרט סוג גידול
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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 .7אנימאשרלמשרדהחקלאותופיתוחהכפראומימטעמולערוךביקורתבכלעת,גםלאחר
תשלוםכספיהתמיכה,בדבראמיתותהנתוניםשמסרתיובדברעמידתיבתנאיהסףלקבלת
התמיכה.
 .8אנימצהיר,כי(נאלהקיףבעיגולולפרט,לפיהעניין):
א.

לאקיבלתיתמיכה,לאאושרהליתמיכה,איןבכוונתילהגישולאאגישבקשהלתמיכה
למשרדיממשלהאחרים,בגיןהפעילותעבורהאנימגישאתהתמיכהלפינוהלזה.

ב.

קיבלתיתמיכהו/אואושרהליתמיכהו/אובכוונתילהגישבקשהלתמיכהלמשרדאו
למשרדיממשלהאחרים,בגיןהפעילותעבורהאנימגישאתהתמיכהלפינוהלזה.
יש לפרט את סכום התמיכה ופרטי הגורם המממן:
______________________________________________________ .1
______________________________________________________ .2
______________________________________________________ .3
__________ 

__________ 

תאריך

חתימה

אישורעו"ד 
הננימאשר/תבזהכיביום_______________הופיע/הבפניעורךדין_______________
במשרדיברחוב_______________טלפון_______________מר/גב'_______________
שזיהה/זיהתהעצמו/עצמהעלידית"זמס'_______________(המוכר/תליבאופןאישי),
ולאחרשהזהרתיו/יהכיעליו/עליהלהצהיראתהאמתוכייהיה/תהיהצפוי/הלעונשיםהקבועים 
בחוקאםלאיעשה/תעשהכן,אישר/האתנכונותההצהרהוחתם/העליהבפני .




_______________ 
תאריך 

_______________ 
חתימה 








הקריה המעסיקת ,דרך המכבים ראשל"צ ,ת.ד 30 .בית דגן .50200
טל ,03- 9485484 :פקס03- 9885873 :

9

מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנון
טופס מס' 2
פרטי מועסק (ימולא על ידי המועסק)

פרטיהמועסק :
(ישלצרףצילוםת"ז,וביחסלחיילמשוחרר–תעודתשחרור) 

שםושםמשפחה:_____________________________________________________ 
מס'ת.ז:___________________________________________________________ 
כתובת:____________________________________________________________ 
מס'טלפון: _________________________________________________________ 
מועדתחילתההעסקה:______________ 
הצהרה
אני,הח"מ,_____________,מאשר,מצהירומתחייבבזהכדלקמן :
אני מצהיר ,כי לא הועסקתי בחצי השנה שקדמה ליום תחילת עבודתי אצל המעסיק מבקש
התמיכה ,בהעסקה ישירה בחקלאות.
.1

אני מאשר למשרד החקלאות לבדוק את האמור בסעיף  1ישירות מול ביטוח הלאומי.


__________ 
תאריך



__________ 
חתימה
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנון
טופס מס' 3
בקשה להעברת כספים באמצעות מספר חשבון בנקשל המעסיק
 
תאריך........................... 
פרטי המבקש:
................................................
שםהמעסיק

 
...................................................

מס'עוסקמורשה/תאגיד
 


כתובת:

................... ................. .............. ...........................
..............................
ישובמיקודטלפוןפקס 

רחוב 

אנימבקשבזאתשהכספיםהמגיעיםלייועברולחשבוני :

בבנק.........................................
סניף.........................................
כתובת.........................................
מס'סניף.........................................
מס'חשבון.........................................

אנימתחייבלדווחעלכלשינוישלהפרטים .
אישור מורשי חתימה:

................... ............................ ..................................
.....................
שםושםמשפחהמס'תעודתזהותחתימה 
תאריך 
................... ............................ ..................................
.....................
תאריךשםושםמשפחהמס'תעודתזהותחתימה 
................... ............................ ..................................
.....................
תאריךשםושםמשפחהמס'תעודתזהותחתימה 
...............................................
חותמתהתאגיד 
אישור הבנק:

הרינומאשריםכיעפ"ירישומינו,החתומיםמעלהבעליזכותחתימהבחשבון 
מס'.......................בסניפנוורשאיםע"פמסמכינולחייבאתהחשבוןהנ"לבחתימתם .

חתימתםנכונהומאושרתעלידינו. 

תאריך.............................חתימהוחותמת .....................................

נא לצרף (עבור המעסיק בלבד):
 .1אישורעלניהולספרים .
 .2אישורעלניכוימסבמקור .
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנון
תאריך_____________


טופס מס' 4
אישור רו"ח ביחס להצהרת המעסיק
לעניין מספר העובדים הישראלים שהועסקו במשקו בחקלאות בשנת 2012
 )1שםהמעסיק(מותאםלמגישהבקשה):_________ 
 )2סוגהאישיותהמשפטיתשלהמעסיק:(יחיד,חברה,אגש"ח,אחר__________) 
 )3מסמזההשלהאישיותהמשפטית(ת.ז/ח.פ/.אחר):__________
 )4מספר העובדים הישראלים שהועסקו על ידי המעסיק בחקלאות ,לפי ממוצע חודשי לשנת
2012(בהתאםלנתוניםשדווחולרשויותהמס):_____________.
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 


______________________________ 
שםהמעסיק–ושםהמוסמךלחתוםבשמו 
(לדוגמאאגש"חישראלבע"מ-ישראלישראלימנכ"ל) 
__________________ 
חותמתרו"חלצורךזיהוי 
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מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנון
אישור המחוז על הגשת בקשה לקבלת תמריץ בגין העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות
לשנת  2013בהתאם לדרישות הנוהל
(עלהמחוזלוודאעמידהבכלהדרישותלפניהעברתהבקשהלועדהלאישורמתןתמריצים) 
אישור ב)V( -

 .1

טופסמס'1-מלא,לרבותחתימותכלהגורמיםהרלוונטיים

□

 .2



.3 

.4 

טופסמס'2–פרטימועסקבצירוף: 

□ 

טופסמס'4–אישוררו"ח 

 .5

אישורעלניהולספרים ( 2עותקים)

□ 

 .6

אישורניכוימסבמקור( 2עותקים)

□ 

*צילוםת"ז 
*ביחסלחיילמשוחרר–תילוםתעודתשחרור 
טופסמס'3–טופסבקשהלהעברתכספיםבאמצעותחשבון
בנק( 2עותקים)








אישורהמחוז 

הבקשההוגשהבמלואהביום__________

__________ 
תאריך 

__________ 
שםוחתימה 
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