מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנון
24יולי 2017


נוהל תמיכה  -העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2017
משרדהחקלאותופיתוחהכפר ,מודיע בזאתעלהאפשרותלקבלת תמיכה שלהאגףלגורמיייצור
להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות וזאת בהתאם לקבוע בנוהל שלהלן  -הכל בכפוף
לקיומושלתקציבייעודיובהתאםלהוראותתכ"מ(תקנון,כספיםומשק)מס' .6.2.2

 .1רקע לתמיכה ומטרתה
א .מטרתתמיכה זו לעודד העסקת עובדיםישראלים חדשים בעבודהחקלאית,במסגרתהיעניק
המשרד תמיכה לחקלאים אשר יעסיקו העובדים הישראלים החדשים בתקופת הזכאות
כהגדרתהבנוהלובהתאםלהיקףהמשרההמפורטלהלן.
ב.

עידוד ההעסקה של עובדים ישראלים בחקלאות נועד להעניק סיוע לחקלאים בענפים
וגידולים עתירי ידיים עובדות ,אשר משמשים כבסיס להמלצה למתן אשרות להעסקת
עובדיםזרים .ניתןלעייןברשימתהגידוליםהמשמשתבסיסלהמלצה באתרהאינטרנטשל
המשרדבכתובת www.moag.gov.il-רשותהתכנון(אגףכלכלי)(נהלים) .

ג.

גובה התמיכהאשרישולםלמעסיקיםהעומדיםבתנאיהסףיהאעד 1,000ש"ח לחודש,לכל
עובד,לתקופהשלעד12חודשיהעסקהבפועל,הכלבהתאםלמפורטבנוהלזה.

ד.

יוםאחרוןלהגשתבקשותבהתאםלנוהלזהיחולביום.1/11/2017

ה .למען הסר כל ספק ,אישור התמיכה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית
המתאימהוכןלהחלטתהוועדהלאישורמתןתמיכותכמפורטבנוהלזה.

 .2הגדרות
"המשרד"–משרדהחקלאותופיתוחהכפר; 
"העסקה ישירה"–העסקהשאינהבאמצעותחברתכחאדםאומתןשירותיםבקבלנות .
"עובד ישראלי חדש"–עובדשבחציהשנהשקדמהליוםתחילת עבודתואצלהחקלאי,לאהועסק
בהעסקהישירהבחקלאות(שאינהבאמצעותקבלןכוחאדם); 
"המחוז"–מחוזמשרדהחקלאותשבאזורמשקוהחקלאישלהמעסיק .
"תקופת הזכאות" – העסקה ישירה של עובד ישראלי חדש שאינה פוחתת מ - 6חודשים רצופים
ואינהעולהעל 12חודשיםרצופים,אשרראשיתםבמהלךהתקופהשחלהמיום 01/11/2016ועד
ליום31/10/2017(כולל);
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 .3תקציב
היקף התקציב הצפוי לעמוד לצורך מתן תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות
בהתאםלנוהלזה,הינוכ-2.5מיליוןש"ח. 
במידהותקציבזהישתנה(יגדל,יפחתאויבוטל),ועדתהתמיכותתהיהרשאיתלהגדיל,להקטין
אואףלבטלאתהיקףהתמיכהבשיעורזההלכללהזכאים,אובהתאםלכללשיווניוענייניאחר
שתקבע.(סעיף 

 .4וועדת תמיכות
א .הרכבוועדתהתמיכות(להלן– הוועדה)הוא :סגןבכירלמנהלהרשותלתכנון אומישהוסמך
על ידו – אשר ישמש כיו"ר הוועדה ,חשב המשרד או נציגו ,היועץ המשפטי של המשרד או
נציגו,נציגהרשותלתכנון,נציגהמחוז–משקיף.
ב .הוועדהתדוןבבקשותאשרנדונוואושרוע"יצוותמקצועיועמדובתנאיםלפינוהלזהלהלן.
ג .הוועדהתקבעלגביכלבקשההאםלאשרהאולדחותה,בהתאםלכלליםהקבועיםבנוהלזה.
ד .החלטות הוועדה יינתנו בכתב ,ישקפו את עיקרי הדיונים ,ינומקו ויחתמו על ידי כל חברי
הוועדה.
צוות מקצועי:
ה .הרכבצוותמקצועיהוא:נציגהרשותלתכנון–נציגהחשבות,ונציגהמחוז .
ו .צוותמקצועייבחןאתהבקשותאשרהונחולפניובצירוףכללהנספחיםכנדרשבנוהלזהואשר
יוגשולמחוזעדליום31/10/17בלבד.
ז .הצוות המקצועי יוודא עמידת כל בקשה בכל אחד מתנאי הסף הקבועים בנוהל ויביאן בפני
וועדתהתמיכות.
ח .החלטותהוועדהיינתנובכתב,ישקפואתעיקריהדיוניםויחתמועלידייו"רהוועדה.
ט .יובהר,החלטותהצוותיחשבובגדרהמלצהבלבדלוועדתהתמיכות .

.5זכאות להגשת בקשה
א .החקלאי המעסיק מנהל ספרי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו-
;1976
ב .החקלאי המעסיק ,יחיד או תאגיד ,קיבל היתר להעסקת עובד זר בחקלאות לשנת  ,2017או
שהוא מגדל גידולים המזכים בקבלת היתר להעסקת עובד זר כמפורט ברשימת הגידולים
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המזכיםהמפורטתבאתרהאינטרנטשלהמשרד.יובהרכיאיהתאמהביןזהותהמעסיקמגיש
הבקשהוביןהאמורבתלושיהשכרשלהמועסק,תהווהעילהלדחייתהבקשהעלהסף.
ג .המועסקהינובעלתעודתזהותלפיסעיף24לחוקמרשםהאוכלוסין,תשכ"ה.1965-למעןהסר
ספק,איןבהוראהזוכדילגרועמהוראותהחוקהחלותבענייןהעסקתבנינוער;
ד .אםהמעסיקהואבעלמשקמשפחתי-היהוהמועסקהינו בן משפחה שלהמעסיק,לא תינתן
תמיכה בגין העסקתו .לענייןזה,"בןמשפחה"– הואבןזוג,הורה,ילד,נכד,אח,דוד,בןדוד
אובניזוגםשלאלה.
ה .אם המעסיק הוא קיבוץ שיתופי ,קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי  -לא תינתן תמיכה בגין
העסקת חבר קיבוץ או חבר במושב השיתופי .נטלההוכחהבענייןזהעלמגישהבקשהאשר
יצרףאישורמזכירהקיבוץ/המושבעלקיומושלתנאיזה.
ו .תמיכהתינתןבגיןהעסקתםשלעדחמישה()5עובדיםישראליםחדשיםאצלאותומעסיק.
ז .התמיכהתינתןבגיןהמועסקיםלאפחותמגיל.18


 .6תנאי סף מצטברים לקבלת תמיכה
א .המועסקהואעובדישראליחדשבחקלאותוהואמועסקבהעסקהישירהאצלהמעסיק,במשך
 6חודשיםרצופים  לפחות,אשרראשיתם במהלךהתקופהשחלהמיום 01/11/2016ועדליום
31/10/2017(כולל);
ב .המועסקמועסקבעבודההמקנהלמעסיקזכאותלהיתרלהעסקתעובדזרבחקלאות; בהקשר
זה לא תבואנה בחשבון עבודות אשר אינן חקלאיות כגון :נהג ,עובד בבתי אריזה בבתי מיון
מרכזיים ,סבל ,עבודות מזכירות ,עבודות הנהלת חשבונות וכיו"ב.
ג.

המעסיקלאקיבלולאזכאילקבלתמיכהממשרדממשלתיאחרבגיןהעסקתהעובדבמהלך
תקופתהעסקתועבורו.

ד .המועסקעבדלפחותבהיקףמשרהשל75%בחודש,אולאפחותמ-140שעותעבודהחודשיות
(לאכוללשעותנוספות)(להלן–"היקף משרה מזכה"),בכפוףלאמורבסעיפיםה'ו-ו'להלן;
ה .פחתהיקףהמשרההמזכה,יהווההדברקטיעתרצף תקופתהזכאות,אלאאםנבעההיעדרות
המועסקמאחדהטעמיםהבאים:
.1

מחלה(מותנהבהצגתאישורימחלה);

.2

ימיחג;

.3

מילואים(מותנהבהצגתאישורעלביצועשירותמילואיםפעיל);

.4

נזקטבע(מותנהבהצגתאישוררו"חואישורהקרןלנזקיטבע);

.5

ימיאבל במשפחה,שמטעמידתאונוהגאיןהמועסקעובדבהם,ולאיותרמשבעהימים
רצופים(מותנהבצירוףהודאהבכתבהמפרטתסיבתההיעדרות);

.6

ימיחופשהכחוק.
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ו.

מבלילפגועבאמורבסעיף ה'לעיל,בכלחודששבונעדרהמועסקמעבודתובגיןאחתהסיבות
המפורטותבסעיףה'1-6לעיל,יותרמ-7ימיםבאותוהחודש,לאיהיההמעסיקזכאילקבלת
תמיכהעבורחודשזה .


 .7הגשת הבקשה למחוז ומסמכים נלווים שיש לצרף אליה
א .מעסיק המבקש לקבל תמיכה לפי נוהל זה ,יגיש בקשה בכתב לפי נספח  1לנוהל זה ,למחוז
המשרד שבתחומו מצוי משקו החקלאי.
ב .בקשות בהתאם לנוהל זה ועל פי הטפסים המצורפים להלן ,תוגשנה לא יאוחר מיום
.1/11/2017
ג .לבקשהיצורפוהמסמכיםהבאים:
4.1נספחים1-4המצורפיםלנוהלכשהםמלאיםכנדרש,וחתומיםעלידימגישהבקשה; 
4.2

אי שורברתוקףעלניהולספריחשבונותורשומותלפיחוקעסקאותגופיםציבוריים,
תשל"ו- ;1976

4.3

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

4.4היההמבקשתאגיד–יצורףנסחעדכנימאתרשםהתאגידים; 
ד .הועדה תהארשאית לדרושממגישהבקשה מידעומסמכיםנוספים,כפישתראהלנכון,לצורך
הדיוןבבקשהלקבלתתמיכה. 
ה .האחריות על הגשת הבקשה במועד חלה על המעסיק בלבד .למען הסר ספק ,מועד הגשת
הבקשהיהאממועד הגשתהבמלואהבצירוףהמסמכיםהנלווים.נציגהמחוזהבודקמסמכי
הבקשהיחתיםהבקשהבחותמתנושאתתאריך.

.8היקף התמיכה
א .היקףהתמיכהלמעסיקיםאשריעמדו בתנאיהנוהל,יקבעבהתאםלתקציבשיאושר ומספר
הבקשותהכולל, ובכלמקרהלאיעלהעל אלף( )1,000ש"ח לחודש לכלעובד ,למשך תקופה
שלעדשניםעשר()12חודשיעבודהרצופיםבהתאםלנוהלזה.
ב.

התחייבות כספית תהא בעלת תוקף רק אם הנה חתומה בידי מורשי החתימה של המשרד
(להלן–"כתב ההתחייבות").
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ג.

ועדתהתמיכותתבדוקאתכלהבקשותהזכאיותלתמיכה.במידהותמצאכיהתקציבהעומד
לרשותהאינומספיקלתשלוםהתמיכהלכללהמבקשיםרשאיתהוועדהלהחליטעלקיצוץ
בהתאםלמדרגהמפורטלהלן,אובהתאםלכלכללשוויוניאחרשייקבעע"יהוועדה:
 .1קיצוץבגובההתמיכההחודשיתו/או.-
 .2קיצוץבחודשיהזכאותלתשלוםהתמיכה.


.9הגשת דו"ח ביצוע
.1

המעסיקיגישאתדו"ח הביצוע הנדרשלפיכתבההתחייבות ,עד  14חודשים מיום תחילת
העסקת המועסק אצלו,למחוזהמשרדהרלוונטי .לא מומשה ההתחייבות בתוך תקופה זו,
רשאית ועדת התמיכות לבטל את התמיכה ואת כתב ההתחייבות.

.10תשלום התמיכה
א .תמיכהשתאושרע"יועדת התמיכותתועבר ישירותאלהזכאיבהתאםלפרטי חשבון הבנק
כפי שנמסר על ידו בטופס  3להלן ,הכל בהתאם להוראות התכ"ם (תקנון ,כספים ומשק)
והנחיותהחשבהכלליובכפוףלמסירתחשבוניתהכוללתמע"מכדין.
ב .יובהר,כילאניתןיהיהלהמחותאתכספיהתמיכהלפינוהלזה.
ג .התשלוםמותנהבהמצאתתלושישכרשלהמועסקלכלהתקופהבגינהמבוקשתהתמיכה.
ד .למעןהסרספק,אי-התאמהביןפרטימגישהבקשהוביןפרטיהמעסיק,תוביללשלילתהזכות
למתןתמיכה.

.11מעקב ובקרה
א .המשרדיהיהרשאילערוךביקורת,בכלעת,גם לאחר תשלום כספי התמיכה,בדברנכונות
הנתוניםשנמסרולוע"יהמעסיקועמידתובתנאיםלמתןהתמיכה.
ב .לשם ביצוע הביקורת ,רשאי המשרד או מי מטעמו לדרוש מהמעסיק כל מסמך נוסף על
אלוהמפורטיםבנוהלוכןלבקרבמשרדיוובמתקניוולעייןבספריהחשבונותשלו.

.12הקטנת תמיכה או ביטולה
א .המשרדרשאילהקטיןאולבטלאתהתמיכהאםהתבררכיהמעסיקלאהיהזכאילקבלהבין
אםניתנהעלבסיסנתוניםכוזביםוביןאםניתנהבטעות,אםהופחתההיקףהתקציביאשר
הועמדלצורךנוהלזה ,אואםישלמשרדחששסבירכיהמעסיק פועלשלאעלפידין בקשר
להעסקתעובדיוהזריםו/אועובדיוהישראלים.
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ב .המשרדרשאייהיהלקזזחובשלהמעסיקלמשרדמסכוםהתמיכה לוהואזכאילפינוהלזה,
וכןרשאיהמעסיקלקזזאתסכוםהתמיכהשקיבללפינוהלזהושאותוהואנדרשלהשיבמכל
סכוםאחרשאותוהואזכאילקבלמהמשרד.
ג .אישור בקשה או תשלום תמיכה על בסיס דיווח כוזב ,תגרור לחיוב המעסיק במלוא
התשלומיםששולמולו(אםשולמו),בתוספתהפרשיהצמדהוריביתחשבכללי.מעסיקכאמור
לאיהיהזכאילקבלתמיכהכלשהימהמשרדבכלנושאשלגביויפרסםהמשרדנוהלתמיכה
במהלךהשנתייםהעוקבות.

.13שונות
תמיכותשיינתנובמסגרתנוהלזהיפורסמובאתרהאינטרנטשלמשרדהחקלאותופיתוחהכפר.
הפרסומיםיכילופרטיזהותושלהמבקשואתסכוםהתמיכהשאושרלולאותהשנה .








לשם קבלת מידע נוסף ניתן לפנות אל הגורמים הבאים:
מחוז גליל-גולן

מועצה אזורית גליל עליון

טל':

04-6816100

מחוז עמקים

מועצה איזורית גלבוע

טל':

04-6489105/119

מחוז המרכז

דוד שמעוני  ,35חדרה

טל':

04-6303411

מחוז השפלה וההר

הקריה החקלאית ,בית דגן

טל':

03-9559999

מחוז הנגב

מרכז חקלאי איזורי גילת

טל':

08-9920999

הגב' אינה שמרלין ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר – הרשות לתכנון ,בדוא"ל
 innas@moag.gov.ilאו בטל'03-9485429 :
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מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנון
נספח 1 -
בקשה לקבלת תמיכה עבור העסקת עובד ישראלי
אניהח"מ,____________________,נושאתעודתזהותשמספרה_________________, 
בשםהתאגיד:_____________________מ__________________________________ ,
טל':_______________________כתובתדוא"ל:_____________________________ ,
מגישבזהבקשהלקבלתתמיכההעסקתעובדיםישראליםבחקלאות– לשנת 2016-2017(להלן:
הנוהל),מבקשומצהירבכתבכדלקמן :
 .1הננימצהירכי לאחרשקראתיאתהנוהלוהבנתיאותו ובדקתיעמדתיבכלתנאיהסף ,הנני
מבקש לקבל תמיכה עבור העובד/ים אשר פרטיו/הם כמפורט בנספח  2המצורף להלן כחלק
בלתינפרדמתצהיריזה.
 .2הננימצהירכי העובד/יםמועסק/ים עלידירקבעבודהחקלאית ובגידוליםהמזכים בקבלת
היתרלהעסקתעובדיםזריםלפיהנוהל;
 .3ידועליכיבמידהואמצא זכאילקבלתתמיכהלפינוהלזה,יפרסםמשרד החקלאות ופיתוח
הכפראומימטעמובאתרהאינטרנט שלהמשרדאת פרטיי האישיים (שםומען)לרבותגובה
התמיכהשאקבלבהתאםלנוהל.אנימצהירומאשרכיאיןולאתהיהליכלתביעהו/אוטענה
כלשהיכלפיהמשרדו/אומימטעמובקשרלכך.
 .4במידהואפנהלקבלתתמיכהבגיןהעסקתהעובד/ים מכלגורםאומשרדממשלתיאחר,הנני
מתחייבלהודיעעלכךלמשרדמידעםקבלתתמיכהכאמור.
 .5ידוע לי כי כתב ההתחייבות ו/או התמיכה יינתנו לי ,אם יינתנו ,בהתבסס על הנתונים
והמסמכים כפי שמסרתי במצורף להצהרתי זו וכי מסירת פרטים שאינם נכונים או אינם
מדויקים תפקיעאתזכותילקבלתתמיכה בהתאםלנוהלוכןכלתמיכהאחרת מאתהמשרד
למשךשנתיים.
 .6ידועלי כימשרדהחקלאותופיתוחהכפראומימטעמויהארשאי,בכלעת,גםלאחרתשלום
כספי התמיכה ,לבדוק את אמיתות הנתונים שמסרתי לרבות באמצעות בקשת מסמכים
נוספיםוהננימתחייב לשתףפעולהככל הנדרשולהמציאכלמסמךנדרשכאמורוכןלהשיב
אתכספיהתמיכהבמלואםאילויתבררכילאהייתיזכאילהם,והכללאחרשמיעתטענותיי
אונציגמוסמךמטעמי,בהתאםלשיקולדעתהמשרד.
 .7זהשמי,זוחתימתיוכלהאמורלעילאמת.

___________________________________________________________ 
חתימתהמצהירחותמת(תאגיד)*תאריך

*מצורפיםבזאתאישוריזכויותחתימהבתאגידהמבקש .
*כאשרבהתאםלמסמכיהתאגידקייםיותרממורשהחתימהאחד,יחתוםכלאחדמבעליזכות
החתימהעלתצהירנפרד. 
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מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנון
נספח 2 -
פרטי העובד (יוגש בנפרד עבור כל מועסק)

שםושםמשפחה*: _____________________________________________________ 
מס'ת.ז:___________________________________________________________ 
כתובת:____________________________________________________________ 
מס'טלפון:_________________________________________________________ 
מועדתחילתהעסקה:_________________ 
הנניחיילמשוחרר(מתייחסאלחציהשנהשקדמהלהגשתבקשהזו**):□ כן □ לא


*מצורףבזאתהעתקתעודתזהות 
**מצורףהעתקתעודתשחרורמשירותצבאיעלפיחוקשירותבטחון 
הצהרה
אני,הח"מ,__________________,מאשר,מצהירומתחייבבזהכדלקמן :
 .1הננימועסקעלידיהמעסיקבעבודהחקלאית.
 .2לאהועסקתיבחציהשנהשקדמהליוםתחילתעבודתיאצלהמעסיקמבקשהתמיכהבהעסקה
ישירה(שאינהבאמצעותחברתכחאדם)בחקלאות.
 .3איננימפרישאתהמשכורתלקופתהקיבוץ/מושבאשרהננימועסקבו.
 .4אין ביני ובין המעסיק (ואם המעסיק הנו תאגיד – למי מבעליו של התאגיד) כל קרבה
משפחתית(בןזוג,הורה,ילד,נכד,אח,דוד,בןדוד,אובןזוגושלכלאחדמאלה).
 .5ידועליכימשרדהחקלאות ופיתוחהכפרו/אומימטעמויהארשאילבדוקאתנכונותהאמור
בסעיפים  1ו - 2לעילישירותמולהמוסד לביטוחלאומי ו/אומשרדהפניםוהננימאשרבזאת
למוסדלביטוחלאומיולמשרדהפניםלמסורלמשרדהחקלאותופיתוחהכפרכלמידערלוונטי
בנושאיםאלה.
 .6הננימצהירכיכלהאמורלעילאמתוכראייהבאתיבזאתעלהחתום.


____________ 
תאריך



________________ 
חתימה
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מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנון
נספח 3 -
פרטי חשבון בנק
נאלצרףשניעותקים 
פרטי המבקש:
................................................
שםהמעסיק

...................................................
מס'עוסקמורשה/תאגיד  
 

 

כתובת:

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


רחוב

אנימבקשבזאתשכספיהתמיכההמגיעיםלי(במידהואמצאזכאילכך)יועברוישירותלחשבוני :

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

אנימתחייבלדווחלמתכנןהמחוזבמשרדהחקלאותופיתוחהכפרעלכלשינוישלהפרטיםדלעיל .
אישור מורשי חתימה:

................... ............................ ..................................
.....................
שםושםמשפחהמס'תעודתזהותחתימה 

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

הרינו   מאשרים   כי  עפ"י   רישומינו , החתומים  מעלה  הם בעלי  זכות החתימה בחשבון מס'
.......................המתנהלבסניפנוורשאיםע"פמסמכינולחייבאתהחשבוןהנ"לבחתימתם .

חתימתםנכונהומאושרתעלידינו. 

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

נא לצרף (עבור המעסיק בלבד):
 .1אישורעלניהולספרים .
 .2אישורעלניכוימסבמקור .
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מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנון
אישור המחוז על הגשת בקשה לקבלת תמיכה בגין העסקת עובדים ישראלים
חדשים בחקלאות לשנת  2017בהתאם לדרישות הנוהל
(עלהמחוזלוודאעמידתהמבקשבכלהדרישותבטרםהעברתהבקשהלאישורהמשרד) 
אישור ב)V( -

 .1

טופסמס'1-מלא,לרבותחתימותכלהגורמיםהרלוונטיים 

□

במקרהשהמבקשהואקיבוץ/מושבשיתופי–צורף
אישורמתאיםשהמועסקאינוחברהקיבוץ/המושב 
טופסמס'2–פרטימועסקבצירוף: 

 .2



.3 


טופסמס'3–טופסבקשהלהעברתכספיםבאמצעותחשבון
בנק 

□ 

 .4

אישורעלניהולספרים

□ 

 .5

אישורניכוימסבמקור

□ 

□

*צילוםת"ז 
*ביחסלחיילמשוחרר–צילוםתעודתשחרור 

נספח ( 3פרטי חשבון בנק) בצירוף אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור  -יש לשלוח
ישירות לגב' ענת סלמן מחשבות המשרד לצורך הקמת ספק .

אישורהמחוז/רפרנט 


הבקשההוגשהבמלואהביום__________________ 

(חותמת נושאת תאריך בלבד)
__________ 
שםוחתימה 

__________ 
תאריך 

אישור מנהל או סגן מנהל המחוז _______________
שםוחתימה 
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