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 2013ינואר01
"טטבתתשע"גי



 להעסקת עובדים ישראלים חדשים תמיכהנוהל 

3201בחקלאות לשנת 


 )להלן הכפר ופיתוח החקלאות עלהמשרד/ משרד החקלאות ופיתוח הכפר-משרד מודיע )

 לקבל, 2013בכפוף לאישור התקציב לשנת אפשרות ת6.2ובהתאם להוראת תכ"ם , מיכה,

.להעסקתעובדיםישראליםבחקלאות,בהתאםלנוהלשלהלן

 המדינהלשנת זהתקציב פרסוםנוהל במועד כי, התמיכה2013יובהר אישור כי טרםאושר,

החלטהסופיתיהיהכפוףלקיומושלתקציבבתקנההתקציביתהמתאימהוכילאתתקבלכל

בדברהתמיכההמאושרתלכלאחדמהגופיםמבקשיהתמיכהעדלאחראישורתקציבהמדינה

.2013לשנת

 

 הומטרת תמיכהרקע ל .א

ה תמיכהמטרת המועסקים הישראלים העובדים מספר את להגדיל ישירההיא בהעסקה

חקלאות.ענפיהב

 12.5.09ביום מס' ממשלה החלטת את147התקבלה לאמץ הוחלט זו, החלטה במסגרת .

 התאחדות בין שנחתם העקרונות החקלאותחקלאימסמך ומשרד האוצר משרד ישראל,

עובדים העסקת ועידוד זרים עובדים בתחום שנתית הרב לתכנית בנוגע הכפר, ופיתוח

(.מסמך העקרונות-ישראליםבחקלאות)להלן

במטרהלעודדהעסקתעובדיםישראליםבחקלאות, כי היתר, בין במסמךהעקרונותנקבע,

,בסךכוללשלםכספיים,יינתנותמריצי2010תתוךהפחתתמספרהעובדיםהזרים,החלמשנ

עובדיםישראליםחדשיםלעבודהקבועהבחקלאות.1,500לקליטתםשל₪,ליוןימ45

 הגדרות .ב

החקלאותופיתוחהכפר.משרד–"המשרד"

–"העסקהישירה" חברותבאמצעותמהעסקה,למשלהעסקהכשכירע"יהמעסיק,בשונה,

.בקבלנותשירותיםמתןאואדםכוח
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 חדש" ישראלי הועסקבדעו–"עובד אצלעבודתותחילתליוםשקדמההשנהבחצי,שלא

.בחקלאותישירהבהעסקה,תמיכההמבקשהמעסיק

 



 תקציב .ג

 תהתקצהיקף מתן לצורך לעמוד שצפוי חדשיםמיכהיב ישראלים עובדים להעסקת

 ₪.מיליון9הוא2013בחקלאותלשנת

 הועדה( - להלן) יכותלאישור מתן תמ הועדה .ד

 הרכבהועדההוא: .1

 יו"ר-נציגהרשותלתכנון .א

 נציגהלשכההמשפטית .ב

 נציגחשבהמשרד .ג

מנהלהמחוזהרלוונטיאומימטעמו .ד

תדון .2 והועדה שולחנה על שיונחו לכלליםחליטתבבקשות בהתאם לדחותן או לאשרן אם

 הקבועיםבנוהלזה.

עלחלטותה .3 ויחתמו ינומקו הדיונים, עיקרי את ישקפו בכתב, יינתנו חברי-הועדה כל ידי

 הועדה.

ש ככל הסףמעסיקהויודגש, בתנאי ,עומד תקבע בפועל זכאותו בסיס .כל הקודם זוכהעל

הצורך,הועדהתהארשאיתלערוךהגרלהביןהמעסיקיםשיעמדובתנאיהסף.במידת

 תקופת הפעילות שעליה חל הנוהל .ה

3ועד2013שנתבמהלךשהחלהיחולעלהעסקתעובדיםישראליםחדשיםבחקלאותהנוהל

.תמיכהמיוםתחילתהעסקתואצלהמעסיקמבקשהחודשיזכאותלכלהיותר(30)שנים

לפיתמיכהבגינןינתןת,תמיכהלקבלתזכאיותויימצאוזהבקשותשיוגשולפינוהל,כייובהר

.בלבדזהנוהלתנאי

עם זאת, הועדה רשאית לאשר מתן תמריץ בגין העסקת עובד ישראלי חדש החל ממועד 

במקרה זה, הזכאות תוכר  .1.1.13שקדם ליום הפרסום, כל עוד מועד זה לא קדם ליום 

ויודגש, לא יינתנו תמריצים בגין העסקה שהחלה קודם ליום ממועד ההעסקה בפועל. 

31.1.1.  

 תמיכהזכאים להגיש בקשה לקבלת הגורמים ה .ו
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,מבע"חברהאורטי,שותפות,אגודהשיתופית,אדםפשיגישותמיכהייבחנובקשותלקבלת

המפורטיםהמעסיקים הסף בתנאי לעמידה בכפוף בחקלאות, חדשים ישראלים עובדים

.זה'לנוהלזבסעיף

 

 יכהתנאי סף מצטברים לקבלת תמ .ז

או2013שקיבלהיתרלהעסקתעובדיםזריםבחקלאותלשנתמעסיקינתןאךורקלתתמיכה .1

שהיהזכאילקבלתהיתרכאמור,אךבחרלאלהגישבקשהלהעסקתעובדיםזריםמעסיקל

 בחקלאותאולאלממשהיתרשניתןלו.

אךורקלתתמיכה .2 המזכהבקבלתבעבודהשיעסיקאתהעובדהישראליהחדשמעסיקינתן

מקדמי לקובץ בהתאם הבקשה, הגשת במועד בחקלאות זרים עובדים להעסקת היתר

קובץ -)להלן1991-רעלידיהממונהכהגדרתובחוקעובדיםזרים,התשנ"אההקצאהשאוש

 www.piba.gov.ilאוכלוסיןוההגירהשכתובתו,אשרמפורסםבאתררשותה(המקדמים

השלישית, השנה לתום עד הזכאות תוכר המקדמים, מקובץ הוסר כלשהו שגידול במידה

ובלבדשהבקשהאושרהבמועדבוהגידולזיכהבקבלתהיתר.

 .3 תינתןתמיכה של תקופה למשך החדש הישראלי העובד את שיעסיק ודשיםח6למעסיק

חלקיותלפחות80%-,ובתנאישהעובדיועסקבמיוםתחילתהעסקתו,רצופיםלפחותבשנה

 .תקופתהעסקהמזכה(-בכלחודש)להלןבנוהלזהמשרה

םחריגיםבהםנקטעהתקופתההעסקההמזכהבשלכךשבאחדהחודשים)חודשאחדבמקרי

מ בפחות שהועסק או עבד לא המועסק הטעמים80%-בלבד( אחד בגין משרה, חלקיות

תיבחןע"יהוועדה,ובתנאישבחודשהעוקבלתקופתתמיכהשיפורטולהלן,זכאותולקבלתה

חלקיותמשרהלפחות.80%-ההעסקההמזכה,המועסקהועסקב

רשימתהטעמים)מותנהבהצגתהאישוריםהרלוונטיים(:

 )חגיםדתיים)הצהרתהעובד 

 )מילואים)אישורעלביצועשמ"פ 

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

תמיכהנהניתשלאובלבדינתןאךורקבגיןהעסקתעובדישראליחדשבחקלאות,תתמיכה .4

 .2013בשנתהעסקתובגיןפתנוס

 .שיעסיקאתהעובדהישראליהחדשכשכירבהעסקהישירהמעסיקינתןאךורקלתתמיכה .5

במשק .6 בן-לענייןזה,"בןמשפחה".בגיןהעסקתבןמשפחהתמיכהינתןתלא-המשפחתי

תמיכהינתןתלא-,דוד,בןדודאובניזוגםשלאלה.במשקהשיתופיאחזוג,הורה,ילד,נכד,

http://www.piba.gov.il/
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בגיןהעסקתחברקיבוץאוחברמושבשיתופיבקיבוץאובמושבהשיתופיבוהואחבר,לפי

 העניין.

אובגיןחדשיםאצלאותומעסיקעובדיםישראלים7ינתןלכלהיותרבגיןהעסקתתתמיכה .7

בשנתבחקלאותממספרהעובדיםהישראליםשהועסקובמשק25%-מספרעובדיםהשווהל

 .הםיעובדים,לפיהגבוהמבינ20)לפיממוצעחודשי(,ובלבדשמספרזהלאיעלהעל,2012

חשבונותורשומותלפיתמיכהמבקשהמעסיקהינתןאךורקבתנאישתתמיכה .8 מנהלספרי

.1976-חוקעסקאותגופיםציבוריים,תשל"ו

 תמיכהבקשה לקבלת  .ח

לענייןזהלמחוזהמשרדבוהגישבקשהבכתבבקשה,יגישלפינוהלזהתמיכההמבקשלקבל .1

עליו היה בו למחוז זרים, עובדים להעסקת בקשה הגיש לא )ואם זרים עובדים להעסקת

תחילתההעסקהכאמור(להגישבקשה ממועד להגישהחל אתהבקשותניתן שנת. במהלך

.אתהטופסישלמלאבשלמותו,בכתבידברור1עלגביטופסמס',31.12.2013עדליוםו2013

 וקריא)בעטבלבד(.

 :לטופסהבקשהיצורפוהמסמכיםשלהלן .2

 ;2טופסמס'-טופספרטימועסק .א

 ;3טופסמס'-באמצעותמספרחשבוןבנקטופסבקשהלהעברתכספים .ב

ה .ג להצהרת ביחס רו"ח שהועסקומעסיקאישור הישראלים העובדים מספר לעניין

 ;4טופסמס'-2012בשנתבחקלאותבמשקו

עו"ד-הואתאגידתמיכהאםמבקשה .ד ישלצרףלבקשהאישורעדכנימטעםרו"חאו

 בדברזהותםשלמורשה/יהחתימהשלהתאגיד,לרבותמס'ת.זותפקידו/םבחברה;

חוקעסקאותגופיםציבוריים, .ה חשבונותורשומותלפי ניהולספרי אישורברתוקףעל

 ;1976-תשל"ו

ל .ו אישור במקור, מס ניכוי צורך במקור(,לפי ניכוי בדבר )אישור הכנסה מס תקנות

 ;1980-התשמ"א

ה .ז למבקש שאושרו התמיכות כל של ושטרםתמיכהפירוט שהגיש לתמיכה בקשות ,

למשר להגיש שבכוונתו בקשות או לו אואושרו בכסף אחרים, ממשלה למשרדי או ד

לפינוהלזה,לרבותסכוםתמיכהפעילותשעבורההואמבקשאתהבשווהכסף,בגיןה

 התמיכהופרטיהגורםהמממן.

יוגש–המפרטאתהגידוליםבגינםזכאיהחקלאילקבלהיתרלהעסקתעובדזר-1220טופס .ח

אךבחרלא,2013זרבחקלאותלשנתלהעסקתעובדמעסיקשהיהזכאילקבלתהיתרע"י

 .להגישבקשהלהעסקתעובדיםזריםבחקלאותאולאלממשהיתרשניתןלו

http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=28635
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=28635
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=28635
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לנכון, לצורך  מידע ומסמכים נוספים, כפי שיראה תמיכההמשרד רשאי לדרוש ממבקש ה

 . תמיכהקבלת הדיון בבקשה ל

 

מבקשככלשה .3 הסףהמפורטיםבסעיף זעומדבתנאי המחוז לנוהל, ליטתהבקשהיפעללק'

 .אישורעלקבלתהבקשהבמחוז,תועברלידימבקשהתמיכה.במערכתהמחשב

  כאמורלעילמהווהתנאילקליטתהבקשהבמחוז.בצירוףהמסמכיםהגשתהבקשה .4

 

 

 תמיכהה אופן חישוב .ט

 לחודש,עד₪1,000עמודעלת,עובדישראליחדשבעדהעסקתלמעסיקינתןשתתמיכההגובה

.חודשיזכאותלכלהיותר(30שנים)3עלפני₪30,000-כוללשללאיותרמלסך



 העסקהבגיןכלחודשתמיכהזכאילקבלתבתוםתקופתההעסקההמזכה,המעסיקיהיה

חלקיותמשרה,באותהשנה.80%רציףנוסףבוהמועסקיועסקבלפחות



  יעסיקאתהעוהמעסיקבמקרהבו תבדלתקופהרציפהשללמעלהמשנה, תמיכהינתן

,חלקיותמשרהבחודש80%בוהמועסקיועסקבלפחותנוסףרציףבגיןכלחודשהעסקה

)המשמעותשלהוראהזוהיאחודשים6-גםאםהתקופההנוספת)מעברלשנה(קצרהמ

היהזכאיהעסיקאתהמועסקלתקופהרציפהשללמעלהמשנה,הואיהמעסיקשבמידהו

בגיןכלחודשהעסקהרציףנוסף,גםאםהעובדיסייםאתהעבודהאצל,תמיכהלקבלת

.בשנתההעסקההשנייהלפניתוםתקופתההעסקההמזכהבאותהשנה(המעסיק

:דוגמאות

בכלחודש,חלקיותמשרהלפחות80%-ב,ודשיםרצופיםח6העסקהלמשךתקופהשל (1)

נוסףבו.באותהשנה,בכלחודשרציף₪6*₪1,000:6,000תזכהאתהמעסיקבסךשל

בגיןאותותמיכהחלקיותמשרה,המעסיקיהיהזכאיללפחות80%-המועסקיועסקב

 חודש.

חלקיותמשרהבכלחודש,80%חודשיםרצופים,בלפחות17העסקהלמשךתקופהשל (2)

 מחודשינואר 2013החל של תזכהאתהמעסיקבסך 2014)למרותשבשנת₪17,000,

 חודשים(.5המועסקהועסקרק

 (3) של לתקופה 12העסקה 80%-בוחודשים בכל משרה חודש,חלקיות שנים3במשך

 (.30*₪1,000)30,000בסךתמיכהרצופות,תזכהאתהמעסיקב

 הוצאת התחייבות כספית .י
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הלאח .1 אישור תמיכהר בוועדה, כספיתהתחייבותתצא כלפי המשרד חתוםמעסיקהשל ,

 .שלהמשרדהחתימהבידימורשי

)לאשנים3למשךמאתהמשרדבהתאםלכתבההתחייבותמעסיקהעמודלרשותתתמיכהה .2

 חודשים(.30-יותרמ

שנותהזכאות.לאחרמועדזה,ואם3חודשלאחרתום12כתבההתחייבותיהיהבתוקףעד .3

 המעסיקלאיפנהלקבלתהתמיכה,זכאותותבוטל.



 

 תמיכהתשלום ה .יא

תשתמיכה .1 הועדה ידי על לתאושר מעסיקועבר על בהתאם המשרד התכ"םידי להוראות

 והנחיותהחשבהכלליובכפוףלתנאיםהמופיעיםבנוהלזה.

 ימסורלמשרדחשבונית,הכוללתמע"מכדין,לטובתהמשרד.תמיכהלזכאיה .2

 הזכאי.בנקשלהתשלוםיועברבמישריןלחשבוןה .3

 לפינוהלזה.תמיכהלאניתןיהיהלהמחותאתכספיה .4

 .תמיכההתגינהמבוקשהתשלוםמותנהבהמצאתעותקשלתלושישכרלתקופהב .5

התש .6 יתבצע בפועל לום הלאומי הביטוח מול שיבוצעו בדיקות לכתבלאחר ובהתאם

 .למעסיקההתחייבותשהועבר

 מעקב ובקרה .יב

,תמיכהגםלאחרתשלוםכספיההמשרדאומימטעמויהיהרשאילערוךביקורת,בכלעת, .1

 .תמיכההמילויהתנאיםלמתןובדברהנתוניםשנמסרולובדבראמיתות

כלמסמךנוסףעלאלוהמעסיקהמשרדאומימטעמולדרושמלשםביצועהביקורתרשאי .2

.כןלבקרבמשרדיוובמתקניוולעייןבספריהחשבונותשלויםבנוהלוהמפורט

 האו ביטול תמיכההקטנת  .יג

 .1 או להקטין רשאי ההמשרד את תמיכהלבטל קיים לא אוהמעסיקאם התנאים כל את

הההתחייבויותבקשר תמיכהלמתן אםהתבררכי נכסיהמעסיק, לקבלכספיםאו םזכאי

עלבסיסנתוניםלאנכונים,נהניתתמיכה,אםהתמיכההנהנוספיםבגיןהפעילותבגינהנית

המעסיקואםישלמשרדחששסבירכיאםהופחתההיקףהתקציביעקבמדיניותכלכליתא

 פועלשלאעלפידין.

ששולםתמיכהלמשרדאתהמעסיקה,ישיבהאוביטולתמיכההחליטהמשרדעלהקטנתה .2

 ,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתחשבכללי.הלוושהוחלטעלביטול
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הואזכאילפינוהלהשלתמיכהלמשרדמסכוםההמעסיקהמשרדרשאייהיהלקזזחובשל .3

לפינוהלזהושאותההואנדרשלהשיב,שקיבלתמיכהםהקזזאתסכוזה,וכןרשאיהואל

 מכלסכוםאחרשאותוהואזכאילקבלמהמשרד.

 .4 כי יתגלה בו תמיכהמהשולבמקרה כוזב, דיווח בסיס על מלואשיביהמעסיק את

לקבל זכאי יהיה ולא כללי, וריביתחשב הצמדה הפרשי בתוספת לו, התשלומיםששולמו

ב מהמשרד כלשהי השנתייםתמיכה במהלך תמיכה נוהל המשרד יפרסם שלגביו נושא כל

 העוקבות.













 

 אל: לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות

 04-6816100 טל' מס': מועצה אזורית גליל עליון מחוז צפון

 04-6489105/119 טל' מס': ליד מועצה אזורית  מחוז עמקים

 04-6303411 טל' מס': 35חדרה, דוד שמעוני  מחוז המרכז

 03-9681444 טל' מס': ת בית דגןמעסיקקריה  מחוז שפלה

 08-9920999 טל' מס': אזורי גילת מעסיקמרכז  מחוז הנגב

 03-9485429או בטל' מס':   innas@moag.gov.ilהרשות לתכנון, אל הגב'  אינה שמרלין, במייל 
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 1טופס מס' 

 3201בגין העסקת עובדים ישראלים חדשים לשנת  תמיכהבקשה לקבלת 

 

/שםהחברהשםפרטי



/מס'ח"פמס'זהותשםמשפחה

כתובתמגורים



מס'טלפוןניידמס'טלפוןקווי

)בעלהחשבוןחייבלהיותמגישהבקשה(3פרטיחשבוןבנק:ישלמלאבטופסמס'

 תצהיר

אותבהתאםלנוהלשפורסםעלידימשרדהחקלתמיכה,__________,מבקשלקבל*אניהח"מ

-,מיום2013בחקלאותלשנתובדיםישראליםחדשיםלהעסקתעיכהופיתוחהכפרבדברמתןתמ

(.הנוהל-)להלן

לשםכך,אנימאשר,מצהירומתחייבבזהכדלקמן:

 אנימאשרכיקראתיוהבנתיאתכלהאמורבנוהל. .1

 .תמיכההסףהקבועיםלצורךקבלתהאנימצהיר,כיאניעומדבתנאי .2

(עובדיםיש לציין מס' עובדים שאושרואנימצהיר,כיניתןליהיתרלהעסקת__________) .3

 לשנת בחקלאות בחקלאות/2013זרים זרים עובדים להעסקת בקשה להגיש לא בחרתי /

 .**בחרתילאלממשהיתרשניתןלי)מחקאתהמיותר(

בהתאםלהודעתהמשרד,ככלשיינתן,יועסקתמיכהינתןליתאנימתחייב,כיהמועסקבגינו .4

זרים עובדים להעסקת היתר בקבלת המזכה בגידול בעבודה ורק אך

 :________________________________________________________***בחקלאות

 אנימתחייב,כיהמועסקיועסקעלידיישירות,כשכיר. .5

העובד .6 את להעסיק ואפסיק במידה הכפר ופיתוח החקלאות למשרד להודיע מתחייב ,אני

 בתוךשבועייםממועדהפסקתההעסקה.

                                                 
חתימה של התאגיד לעניין זה, * במידה והמבקש הוא תאגיד, רשאי לחתום רק מי שהנו מורשה 

 בצרוף אישור לכך.
** מעסיק שלא ניתן לו היתר להעסקת עובדים זרים בחקלאות, יצרף מפרט גידולים או חוברת 

', לפי העניין, בצרוף אישור 2013'מפקד מעסיק לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 
 המחוז.

 *** פרט סוג גידול
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גםלאחראנימאשרלמשרדהחקלאותופיתוחהכפר .7 אומימטעמולערוךביקורתבכלעת,

ת,בדבראמיתותהנתוניםשמסרתיובדברעמידתיבתנאיהסףלקבלתמיכהתשלוםכספיה

 .תמיכהה

 אנימצהיר,כי)נאלהקיףבעיגולולפרט,לפיהעניין(: .8

בקשהלתמיכהולאאגישלהגישיבכוונתאיןתמיכה,יתמיכה,לאאושרהלתיקיבללא .א

 נוהלזה.לפיתמיכהאנימגישאתהלמשרדיממשלהאחרים,בגיןהפעילותעבורה

להגישבקשהלתמיכהלמשרדאובכוונתיתמיכהו/אוילתמיכהו/אואושרהתיקיבל .ב

 .נוהלזהלפיתמיכהאנימגישאתהבגיןהפעילותעבורהלמשרדיממשלהאחרים,

 :פרט  את סכום התמיכה ופרטי הגורם המממןיש ל

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

__________

 תאריך

__________

 החתימ

אישורעו"ד

הננימאשר/תבזהכיביום_______________הופיע/הבפניעורךדין_______________
במשרדיברחוב_______________טלפון_______________מר/גב'_______________
שזיהה/זיהתהעצמו/עצמהעלידית"זמס'_______________)המוכר/תליבאופןאישי(,

עליהלהצהיראתהאמתוכייהיה/תהיהצפוי/הלעונשיםהקבועיםולאחרשהזהרתיו/יהכיעליו/

.בחוקאםלאיעשה/תעשהכן,אישר/האתנכונותההצהרהוחתם/העליהבפני



_______________

תאריך

_______________

חתימה















 

 מדינת ישראל
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

   הרשות לתכנון
 

 .50200בית דגן   30ת, דרך המכבים ראשל"צ, ת.ד. מעסיקהקריה ה
 03- 9885873, פקס: 03- 9485484טל: 

11 

 2טופס מס'  

 )ימולא על ידי המועסק( פרטי מועסק



:פרטיהמועסק

(תעודתשחרור–,וביחסלחיילמשוחררלצרףצילוםת"זיש)



שםושםמשפחה:_____________________________________________________

מס'ת.ז:___________________________________________________________

כתובת:____________________________________________________________

_________________________________________________________מס'טלפון:

מועדתחילתההעסקה:______________

 הצהרה

אני,הח"מ,_____________,מאשר,מצהירומתחייבבזהכדלקמן:

 מבקש המעסיק אצל יעבודת תחילת ליום שקדמה השנה בחציאני מצהיר, כי לא הועסקתי 

 .בחקלאותישירה  בהעסקה ,תמיכהה

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





__________

 תאריך





__________

 חתימה
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 3טופס מס' 
 של המעסיקבקשה להעברת כספים באמצעות מספר חשבון בנק


תאריך...........................

 
 :פרטי המבקש

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

מס'עוסקמורשה/תאגידשםהמעסיק


 
 :כתובת


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

ישובמיקודטלפוןפקסרחוב


אנימבקשבזאתשהכספיםהמגיעיםלייועברולחשבוני:


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


אנימתחייבלדווחעלכלשינוישלהפרטים.

 
 :חתימה אישור מורשי


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

שםושםמשפחהמס'תעודתזהותחתימהתאריך
 

.................         ........................................   ............................    ................. 
תאריךשםושםמשפחהמס'תעודתזהותחתימה

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

תאריךשםושםמשפחהמס'תעודתזהותחתימה
 

............................................... 
חותמתהתאגיד

 
 :אישור הבנק


החתומיםמעלהבעליזכותחתימהבחשבוןהרינומאשריםכיעפ"ירישומינו,

מס'.......................בסניפנוורשאיםע"פמסמכינולחייבאתהחשבוןהנ"לבחתימתם.


חתימתםנכונהומאושרתעלידינו.


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


 :נא לצרף )עבור המעסיק בלבד(
אישורעלניהולספרים. .1
אישורעלניכוימסבמקור. .2
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 תאריך_____________



 4טופס מס' 
 מעסיקאישור רו"ח ביחס להצהרת ה

 2201בשנת בחקלאות לעניין מספר העובדים הישראלים שהועסקו במשקו 

 

_________שםהמעסיק)מותאםלמגישהבקשה(: (1

סוגהאישיותהמשפטיתשלהמעסיק:)יחיד,חברה,אגש"ח,אחר__________( (2

 מסמזההשלהאישיותהמשפטית)ת.ז/ח.פ./אחר(:__________ (3

המעסיק (4 ידי על העובדיםהישראליםשהועסקו לשנתבחקלאותמספר חודשי ממוצע לפי ,

 )בהתאםלנתוניםשדווחולרשויותהמס(:_____________.2012

 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________





______________________________

ושםהמוסמךלחתוםבשמו–שםהמעסיק

ישראלישראלימנכ"ל(-בע"מישראל)לדוגמאאגש"ח

__________________

חותמתרו"חלצורךזיהוי
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על הגשת בקשה לקבלת תמריץ בגין העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות  המחוז אישור
 בהתאם לדרישות הנוהל  3201לשנת 

(הלאישורמתןתמריצים)עלהמחוזלוודאעמידהבכלהדרישותלפניהעברתהבקשהלועד

 (V) -אישור ב  

 

 

 

 

 □ מלא,לרבותחתימותכלהגורמיםהרלוונטיים-1טופסמס'.1

.2




.3

.4

בצירוף:פרטימועסק–2טופסמס'

צילוםת"ז*

תילוםתעודתשחרור–למשוחרר*ביחסלחיי

טופסבקשהלהעברתכספיםבאמצעותחשבון–3טופסמס'
 עותקים( 2)בנק

אישוררו"ח–4טופסמס'

□

□ עותקים( 2) ניהולספריםעלאישור.5

□ (עותקים 2אישורניכוימסבמקור).6

 

 

 

 

אישורהמחוז

 הבקשההוגשהבמלואהביום__________

__________

תאריך

__________

שםוחתימה



 

 

 

 

 


