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 לכל המעוניין

 2020הזמנה להגשת השגות על מקדמי הקצאה להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 

 

כבכל מפקד, מקדמי ההקצאה נקבעו על בסיס שיקולים מקצועיים ובהתחשב בפרמטרים אובייקטיבים שונים 

 ובין היתר, נתונים לעניין עבודה שכירה ועבודה עצמאית בגידול. 

 .1"1מצורפת להלן רשימת מקדמי ההקצאה האחרונה אשר פורסמה על ידי המשרד ומסומנת כ"נספח 

  , י' באב תשע"ט. 11/8/19השגה ביחס למקדמי ההקצאה עד ליום כוללת פנייה בכתב הניתן להגיש 

 , judit@moag.gov.il: לכתובת בדואר אלקטרונילידי הגב' יהודית כרמי, יש לשלוח הפנייה את 

 03 -9485873או בפקס: 

 הפנייה תכלול :

 ,כתובת, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני()שם,  פרטים מלאים של מגיש ההשגה .1

 כולל הסבר על מהות ההשגהמכתב פניה מאת מגיש ההשגה  .2

 תחשיב כלכלי מעודכן לגידול מאת  שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות  .3

טכני ככל שקיים, -מכתב ממדריך שירות ההדרכה והמקצוע הכולל את מקור הנתונים, הסבר לשינוי אגרו .4
 ל החקלאים . ומידת הטמעתו אצ

יש לנקוב בשם הגידול ובקוד הגידול, ככל שנקבע לו בהתאם לרשימה  :במידה וההשגה הינה על מקדם קיים .5
 והסבר על מהות השינוי.  לצרף תחשיב ישן מול תחשיב חדש,  .1בנספח 

 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות למתכנן האחראי במחוז הרלוונטי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. 

תהא רשאית לדרוש ממגיש ההשגה להמציא כל מסמך נוסף שיידרש, לרבות דוחות פיננסים, כתנאי  הועדה
 פנייה שאינה מפורטת לא תידון. לדיון בהשגה.

 באחריות מגיש ההשגה לוודא כי השגתו התקבלה.       

 השגות שיוגשו לאחר המועד שצוין לעיל לא ייבחנו.       

 בברכה,                                                                            

 יהודית כרמי                                                                                                             

 מנהלת תחום עבודה ועובדים זרים                                                                                             

 העתק

 שלמה בן אליהו , מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 ד"ר אסף לוי, מנהל אגף בכיר גורמי ייצור

 עו"ד עדי ארקין , היועצת המשפטית

 מנהלי מחוזות

 חברי ועדת מקדמי ההקצאה לעובדים זרים      

                                                 

המשרד בכתובת: האינטרנט של רשימה עדכנית תפורסם, בצירוף תאריך העדכון, באתר יובהר כי הוועדה רשאית לעדכן את הרשימה מעת לעת.  1

www.moag.gov.il. 
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