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 מסרילנקה (יעובד זר )עונתהזמנת בקשה לטופס  –נספח א' 
 תאריך ______________

: Information of the Employer 

 מידע לגבי המעסיק

If the employer is an individual: 

  במידה שהמעסיק הוא יחיד

Name of the Employer  

 שם המעסיק

 ID Number of the Employer :קמעסיסמל 

ס' ת.ז. של המעסיקמ  

If the employer is a legal entity: 

ישות משפטיתשהמעסיק הינו במידה   

Name of the Legal Entity 

 שם הישות המשפטית
 

Corporate ID No. /Registered Partnership Registration No. 

/מס' שותפות רשומההתאגידמס'   
 

Name of the Authorized Representative 

 שם הנציג המורשה

Ms. / Mr. 

 א./ג.
 

ID Number of the Authorized Representative 

 מס' ת.ז. של הנציג המורשה
 

Address 

  כתובת

 Phone No. 

 מס' טלפון

 

כתובת דואר 
 אלקטרוני 

  מס' פקס 

________________________ :יש לציין את שם  הלשכה הפרטית ,במקרה שהמעסיק מיוצג על ידי לשכה פרטית מורשית בחקלאות  

הפרטי הזמנ  

Number of workers requested                                                     (              ) Persons 

  :המבוקשיםיים העונת מס' העובדים                                אנשים                                                        
                         

    

 

:תחילת עבודת העובד המבוקש שחוד את  לסמן בעיגול יש    - תקופת העסקה מבוקשת  

 

  דצמבר /נובמבר אוקטובר/ ספטמבר/ אוגוסט/ יולי/ יוני/ מאי/ אפריל/ מרץ/ פברואר/ ינואר/

 

(חודשים 8-ל 4סה"כ תקופת העסקה: )בין   

 גול את מס' החודשיםנא לסמן בעי 
: המבוקש להעסקה   

 

   4         5           6            7           8  

, להלן פרטי העובדים המבוקשים: )ניתן לצרף רשימה לטופס  והנני מבקש להעסיק את אותם העובדים שעסקו אצלי בעבר העסקתי עובדים עונתיים 
( הכוללת שמות ומספרי דרכונים זה  

כון:מס' דר  שם העובד: 

 שם העובד: מס' דרכון:
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, תוך הבנת תנאי ההעסקה המפורטים בחוזה ההעסקה /םעונתיה /יםהעובדהזמנת הבקשה למגיש בזאת את הריני  .1

של רשות  2016-2012בחקלאות לשנים עובדים עונתיים והעסקת ובנוהל הזמנת לעובדים עונתיים  הסטנדרטי

חקלאי יעשה אופן כל ובכלל זה אני יודע ומסכים כי שיבוץ העובד ל ,)להלן: "הרשות"( האוכלוסין וההגירה

בתנאי הסף הנדרשים לפי  ונקים כי עמדלרנדומאלי מתוך מאגר עובדים סרי לנקים שאושר ע"י השלטונות הסרי 

  .הנוהל האמור

דים זרים, כי אין בקביעת למען הסר ספק מובהר בזאת לכלל החקלאים, מבקשי ובעלי ההיתרים להעסקת עוב .2

המכסות המרביות לפי החלטת הממשלה או בפרסום המלצות להקצאות או בקבלת תשלומי אגרות ו/או 

תרים להעסקת עובדים זרים קבועים/עונתיים/עובדים פלשתינאים לחקלאות, או במתן אפשרות יבהקצאות ה

רשות, בכדי לחייב את הרשויות להתרת הזמנה כזו על ידי הבקשה ללהזמין עובדים זרים מחו"ל או בקבלת 

הבאתם או שהייתם בפועל בישראל של מספר עובדים זרים בענף החקלאות לפי המכסה המרבית שנקבעה לאותו 

מועד או לפי מספר העובדים המרבי לפי ההמלצה או ההיתר או הקצאה שניתנו או הבקשה שהתקבלה, כולם או 

 חלקם. 

 לכך.נושאת בכל אחריות די ההגעה של העובדים והרשות אינה תכנו עיכובים במועיידוע לי כי י .3

החל בישראל ובכלל המגן עבודה הידוע לי ואני מבין כי תנאי ההעסקה של העובדים העונתיים הם בהתאם למשפט  .4

ההרחבה הרלוונטיים החלים על העובד או על מקום העבודה וכי עלי למלא  יזה לתנאי ההסכמים הקיבוציים וצוו

 נאי העסקה אלו בקשר להעסקת העובד העונתי. אחר כל ת

אי מילוי המכסות או ההקצאות המומלצות או ההקצאות לפי ההיתרים שניתנו, הנובע, בין אני יודע ומסכים כי  .5

היתר מחמת אילוצים או שיקולים הקשורים במילוי נהלי הרשויות, החלטות הממשלה, וחוקי המדינה בקשר 

ו"ל או בשל בדיקות ותנאים מקדמיים נדרשים לדעת הרשויות וכן בשל הצורך להבאתם והזמנתם של עובדים מח

לא ייחשב כנוגדות את ההחלטות,  ,לקבוע וליישם הסדרים והסכמים בילטראליים עם מדינות המוצא של העובדים

 ההמלצות, הקצאות  או ההיתרים.  

 

 

 

 תבתאגיד או שותפו)/מורשה חתימה חתימת המעסיק

…………………………………………… 

 

    Date signed ………/…………../………….. 

 תאריך החתימה


