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-נספח א' לנוהל ניוד עובדים זרים בענף החקלאות-  
 טופס בקשה לניוד עובדים זרים בענף החקלאות

 
תאריך הגשת הבקשה: ___________ )התאריך האמור צריך להיות זהה לתאריך המצויין על 

 המצורף(.גבי קובץ האקסל 
 

 :פרטי המעסיק המנייד .1
 

_________________________      מס' ת.ז./ ח.פ.   שם המעסיק  
____________________ 

 מס' סמל מעסיק: ____________________כתובת  _____________________________  
 טל  _________________ פקס  ____________________. 

 

 מ _______________  עד  ________________  :תקופת הניוד המבוקשת .2
 
 

 הצהרת המעסיק המנייד: .3
 

להלן ומועתקים לקובץ  5הנני מבקש לנייד את העובדים הזרים שפירטיהם מופיעים בפסקה 
האקסל המצ"ב, שמועד הגשתו זהה למועד הגשת טופס זה, למעסיק הקולט שפירטיו מופיעים 

לעיל. הנני מאשר כי כל הפרטים  לגבי הניוד  2ת בפסיקה להלן בטופס זה למשך התקופה המצויינ
המבוקש, ובכלל זה שמו וכתובתו של המעסיק המנייד, תקופת ההעסקה, סוג העבודה ותנאי 
ההעסקה, הוסברו לעובד/ים שניודם מבוקש בשפה שהם מבינים וכי כל העובדים המנוידים נתנו 

מתחייב כי אם בקשתי זו תאושר, אמסור לכל  את הסמכמתם לניוד בכתב לנויד ולתנאיו. כן הנני
 עובד העתק אישור הרשות לניוד ואסביר לו את תוכנו.

 
                        ____________________________________                      _________ 

 תאריך                          חתימה          שם המעסיק המנייד                                      
 
 

 :פרטי המעסיק הקולט .4
 

 _________________________      מס' ת.ז./ ח.פ.   ___________________ שם המעסיק  

 מס' סמל מעסיק:____________________  כתובת  _________________________ 

 טל  _____________ פקס  ______________

 
 :הקולטהצהרת המעסיק 

 
להלן ומועתקים גם בקובץ  5אני מבקש לקלוט את העובדים הזרים שפירטיהם מופיעים בפסקה 

לעיל. ידוע לי כי חל איסור  2האקסל המצורף לבקשתי זו למשך התקופה הקבועה בפסיקה 
להעסיק את העובדים כל עוד לא התקבל אישור בכתב  לכך  מרשות האוכלוסין וההגירה. כן  ידוע 
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תאושר בקשת הניוד, כל  חובות מעסיק כלפי עובדיו, בהתאם למשפט  העבודה וכן לפי   לי שאם
ותקנותיו, וכן לפי נוהל העסקת עובדים זרים בחקלאות יחולו  1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א

עלי כלפי העובדים הנ"ל, ובכלל זה   הנני מבין ומתחייב להתקשר עם העובדים בחוזה העסקה 
בשפתם. כמו כן, ידוע לי כי ניוד העובדים הזרים  הינו כפוף ל"נוהל ניוד עובדים בכתב בעברית ו

 זרים בענף החקלאות".
 

כן אני מתחייב כי אם הניוד יאושר, אדאג כי לכל עובד מנוייד ינתן העתק אישור הניוד שישמר 
 אצלו למשך כל תקופת הניוד ולאחריו, לאחר שהוסבר לו את תוכן האישור.

 
_________             _______________________                   ______________ 

 תאריך                                       חתימה       ולט                      שם המעסיק הק  
 

 הצהרת העובדים המנויידים:  .5
 

הנני מאשר כי הוסברו לי  תנאי הניוד והנני מאשר כי הסכמתי לניודי לעבודה אצל המעסיק 
 ___________________   שמשקו נמצא ב_________________________ 

 החל מיום ______________ ועד ליום________________.
המעסיקים התחייבו  אני מבין כי הניוד יותר רק לאחר קבלת אישור רשות ההגירה בכתב, וכי 

 למסור לי העתק אישור הניוד.
 

ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหถ้กูโยกยา้ยชัว่คราวไปท างานใหก้ับนายจา้งชือ่________________________ทีอ่ยู ่

____________________ ตัง้แตวั่นที/่เดอืน/ปี______________ ถงึวันที/่เดอืน/ปี ______________ 

ทัง้นีข้า้พเจา้เขา้ใจวา่การโยกยา้ยชัว่คราวจะมไีดก็้ตอ่เมือ่นายจา้งตอ้งไดร้ับอนุมัตจิากเจา้หนา้ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง

กอ่นเทา่นัน้ และตอ้งมเีอกสารจากเจา้หนา้ทีแ่จง้ใหน้ายจา้งทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

และนายจา้งจ าเป็นตอ้งใหส้ าเนาเอกสารอนุมัตกิารโยกยา้ยครัง้นีแ้ก่ขา้พเจา้ดว้ยหนึง่ฉบับ.  

 

 חתימה ותאריך שם העובד מס' דרכון מס'

1    

2    

3    

4    

5    

 
יש להעביר את הטופס בצירוף נספח ב', קובץ אקסל, למדור התשלומים המטפל בתיק 

 .החקלאי המנייד
 


