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 נספח  ג': 
    

 ,מעסיקים  שלוםל
  לניוד עובדים זרים בחקלאותבקשות הנחיות להגשת  הנדון:

 
המבקש לנייד עובד זר נדרש להעביר למדור התשלומים הרלוונטי טופס הצהרה )נספח א'( חתום על ידי  מעסיק

 .זרים עובדים ניוד בנוהל כמפורט/ים, המנויידהחקלאי המנייד, החקלאי הקולט והעובד/ים הזר/ים 
 

 , יש להעביר למדור "קובץ בקשה לניוד עובדים זרים בחקלאות" כמפורט להלן: בנוסף
 
 

 פרטים כלליים על הקובץ:
 
שם הקובץ יהיה סמל מעסיק של החקלאי המנייד ותאריך הגשת הבקשה:  .1

NIUDIM_XXXXXXXXX_DDMMYYYY -  כאשרxxxxxxxxx  ,זה סמל המעסיקdd –  יום
  שנה. -yyyy   חודש -mm  בחודש

 )אין צורך לבצע שינויים או עדכונים( שורה ראשונה= כותרת .2
 .המבוקשים לניוד פירוט העובדים –שורה שנייה והלאה  .3
 .קובץ סוף לציון - A 9999אחרונה בטור השורה ב לרשום יש הקובץ מילוי בסיום .4

 ( .xlsx.*( או )xls.*) excel 99-2003הקובץ צריך להיות בפורמט  .5
 

 "ש:למת יעביר המנייד שהמעסיק הקובץ מבנה

 שם שדה מספר עמודה
סוג 
 הערות שדה

     פרטי מעסיק מנייד  

A מספר מספר תיק מעסיק מנייד   

B  ח.פ2=ת.ז, 1 מספר מזהה=  

C מספר ח.פ./ת.ז   

D מנייד מעסיק שם    מחרוזת 

   פרטי לשכה קולטת     

E לשכה. פ.ח   מספר 

F לשכה שם   מחרוזת 

     פרטי מעסיק קולט  

G מספר מספר תיק מעסיק קולט   

H ח.פ2=ת.ז, 1 מספר מזהה=  

I מספר ח.פ./ת.ז   

J קולט מעסיק שם    מחרוזת 

     פרטי עובד  

K מספר קוד ארץ 
 מופיעה הקודים רשימת
.המסמך בסוף   

L מחרוזת שם ארץ   

M דרכון עובד מספר    מחרוזת 
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N .לידה ת  DD/MM/YYYY תאריך 

O עו"ז-שם משפחה    מחרוזת 

P עו"ז-שם פרטי    מחרוזת 

Q  ניוד ה תחילתתאריך  DD/MM/YYYY תאריך 

R  ניוד ה סיוםתאריך  DD/MM/YYYY תאריך 

S בקשה רשומה סוג / ביטול2=חדש,1 מספרי   

 
 

 .אין להעביר קבצים בעלי עמודות נסתרות, ולא בעלי שורות נסתרות 

 .יש להקפיד על סדר העמודות הנכון, כפי שמופיע בטבלה 
 

  –הערות נוספות 
 

 עובדים זרים יתאפשר רק בענף החקלאות.  ניוד .1

לניוד תועבר רק כאשר שני החקלאים, המנייד והקולט, ביצעו איזון תיקים לשנת ההיתר והיתר העסקה  בקשה .2
 שברשותם בתוקף. 

 .במצטבר חודשים 6 מקסימום חודש מינימום, הניוד תקופת .3

 .קולטה מעסיקה של למכסה מעבר להיות יכול ניוד .4

 .לנייד ניתן לא נטש או בבירור עובד .5

 .בתוקף להיות חייב העובד רישיון .6
 .של החקלאי המנייד והקולט ההיתרתוקף   לתום  כפוףיהיה  - הניוד סיום תאריך .7

 .ולא יותר משבועיים ימים או תאריך עתידי הבקשה קובץקליטת  מתאריך יהאהניוד  תחילת תאריך .8
 

 רשימת הארצות    

 ארץ דרכון קוד ארץ

 אינדונזיה 130

 הודו 110

 ויטנאם 125

 לאוס 124

 נפאל 114

 סין 140

 סינגפור 122

 סרי לנקה -צילון 112

 תאילנד 121
  

 בקשה חייבת לכלול טופס הצהרה חתום וקובץ אקסל מלא בהתאם להוראות האמורות.  כל
 

בתיק המעסיק  המטפל התשלומים מדור של המייל כתובתיש להעביר ל פרטי העובדים קובץופס הסרוק והט את
 המנייד. 

 
 תטופל.  לא לעילשלא תוגש בהתאם להוראות המפורטות  בקשה

  
 ,בברכה   

 טויטו ענת           
 תחום מנהלת         


