
 

 

 

 בחקלאות זרים  נוהל משתלמים 

 

 -בנוהל זה   .1 הגדרות

 שכתובתואתר האינטרנט של משרד החוץ  -"אתר משרד החוץ"   

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_foreign

_affairs;  

אתר האינטרנט  -"אתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים"   

 שכתובתושל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

https://www.gov.il/he/departments/molsa. 

אתר האינטרנט של רשות האוכלוסין  -"אתר רשות האוכלוסין וההגירה"   

וההגירה שכתובתו 

https://www.gov.il/he/Departments/population_and_immigra

tion_authority  

לפי החלטת ממשלה   הפועלתועדה   –משרדית" או "הוועדה"  -"הוועדה הבין  

 . ה מס' ... מיום...והחלטת ממשל 2009במאי  12מיום  147

 כאמורהעסקת משתלם על ידי חונך בעבודה בחקלאות  -"הכשרה מעשית"   

 .6 בסעיף

 הליך בחירת משתלמים במדינות המוצא. -"הליך הגיוס"   

מספר המשתלמים לשנת השתלמות  -"הקצאת משתלמים" או "הקצאה"   

שהקצה מרכז משרדית למרכז השתלמות, או  -שהקצתה הוועדה הבין

 השתלמות לחונך.

 לשמש חונך.בו בחר מרכז השתלמות שבעל משק חקלאי  -"חונך"   

תכנית לימודים בתחומי החקלאות הניתנת  -"לימודים עיוניים"   

 .5 סעיףבהתאם להוראות  למשתלמים במרכז השתלמות

משרדית -שקבעה הוועדה הביןה מדינה הכלולה ברשימ -"מדינת מוצא"   

 המדינות שמהן מגיעים משתלמים. של דכנת מעת לעתוהמתע

אוניברסיטה או קולג' הפועלים במדינת מוצא,  -"מוסד השכלה גבוהה זר"   

מוכרים כמוסד לימודים אקדמאי על ידי הרשויות באותה מדינה 

ותוכנית ההשתלמות מוכרת על ידם כחלק מתכנית הלימודים 

 בתחומי החקלאות באותם מוסדות.

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_foreign_affairs
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_foreign_affairs
https://www.gov.il/he/departments/molsa
https://www.gov.il/he/Departments/population_and_immigration_authority
https://www.gov.il/he/Departments/population_and_immigration_authority
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 30-20סטודנט במוסד השכלה גבוהה זר אשר גילו  -מועמד להשתלמות" "  

בתחום החקלאות שנים, שסיים לפחות שנה שניה של לימודים אקדמאיים 

 והגיש מועמדות לצאת לשנת השתלמות במרכז השתלמות.

מספר המשתלמים בחקלאות   -"מכסת המשתלמים בחקלאות'' או "מכסה"    

, כפי 2018בינואר  11מיום  3431שנקבע בהחלטת ממשלה מס' 

 . בהחלטת הממשלה שיעודכן מעת לעת

ומסייע בתוכנית סיים את שנת ההשתלמות משתלם ש -"מסייע"   

 .בשנה העוקבת ההשתלמות

אשר  ,כדיןבה ופועל בישראל  שהתאגדגוף  -"מרכז השתלמות" או "מרכז"   

 .4 סעיףב כאמור מכרזנבחר במתמודד או 

 המרכז לשיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץ. -"מש"ב"   

נבחר יצא או מועמד להשתלמות ש -"משתלם בחקלאות" או "משתלם"   

 לצאת, לשנת השתלמות במרכז השתלמות.

פ פורסם בי"צו ההרחבה בענף החקלאות ש  -    "צו ההרחבה בענף החקלאות"  

 .1759עמוד , ב25.2.2001מיום  4965תשס"א מס' 

אוקטובר -חודשים המתחילים בין החודשים אוגוסט  11  -"שנת השתלמות"    

של השנה  ספטמברבכל שנה קלנדרית ומסתיימים בחודש יולי או 

 העוקבת בהתאמה.

הלימודים העיוניים וההכשרה המעשית במהלך שנת   -"תכנית ההשתלמות"    

 ההשתלמות.

 לנוהל. 4עיף לפי ס השנים אליהן מתייחס המכרז -"תקופת המכרז"   

כחלק מפעילות הסיוע הבינלאומית של מדינת ישראל ובהמשך לסעיף  (א) .2 מטרה

להחלטת ממשלה  6, לסעיף 12.5.2009מיום  147להחלטת הממשלה מס'  13

ולהחלטות ממשלה עתידיות בנושא, מופעלת  11.1.2018מיום  3431מס' 

בישראל תוכנית ייחודית להשתלמות בחקלאות המיועדת לסטודנטים 

ומדים לימודים אקדמאיים בתחומי החקלאות. לשממדינות מתפתחות 

מטרת התוכנית היא להקנות למשתלמים הכשרה עיונית ומעשית בכל 

תחומי החקלאות המודרנית, תוך שיתוף והטמעה של ידע ישראלי, וזאת הן 

לשם פיתוח וטיפוח הרוח היזמית בקרבם, והן לשם סיוע והקניית ידע 

 בינלאומיים. למדינות מתפתחות ועידוד שיתופי פעולה

מטרתו של נוהל זה היא להסדיר את עבודת משרדי הממשלה בנוגע  (ב)  

 לתכנית ההשתלמות.
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בנוסף, מסדיר הנוהל את התנאים וההתחייבויות שעל מרכז  (ג)  

כלפי  כוללהקצאת משתלמים,  קבלתהשתלמות לקבל על עצמו כתנאי ל

וזאת בנוסף לכל חובה המוטלת על המרכזים ותוצאות הפרתם, החונכים, 

תכליות תוכנית  להבטיח את השגת במטרהוזאת והחונכים לפי כל דין, 

 .וזכויות המשתלמים ההשתלמות ותקינות יישומה

סמכויות שר הפנים, סמכות מבאמור בנוהל כדי לפגוע ב  איןיובהר, כי   (ד)  

ויות עובדים רשות האוכלוסין, מינהל ההסדרה והאכיפה והממונה על זכ

זרים בעבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או כל גורם 

 . , או מי מטעמםי אחר לפי כל דין או נוהלציבור

 פורסם באתרי האינטרנט של  משרדי ,לעת מעת שיעודכן כפי, הנוהל (ה)  

בכל מקרה של  ;החוץ ורשות האוכלוסין וההגירה בעברית ובאנגלית

 מחלוקת הנוסח העברי יהיה הנוסח המחייב.

-ןהוועדה הבי

 – משרדית

הרכבה, תפקידיה 

 וסדרי עבודתה

... מס'  משרדית כפי שנקבע בהחלטת ממשלה-ביןההרכב הוועדה  (א) .3

 יהיה כדלקמן:

 :תפקידי הוועדהאלה   (ב)  

ובהתאם  לבדוק תלונות בנוגע לתוכנית ההשתלמות (1)    

 . לטיפולהרלבנטי  לנסיבות להעבירן לגורם המוסמך

בין חונכים לאשר או לדחות בקשות להעביר משתלם  (2)    

 .הפועלים ביישובים חקלאיים שאינם משויכים לאותו מרכז

 )א(,8, 7)ח(, 4 סעיפיםפקידים האמורים בלמלא את הת (3)    

 לנוהל זה. 13-ו 11 )ה(,9)ג(, 9

 ואלה יהיו סדרי עבודתה של הוועדה: (ג)  

לפי  כן תתכנסשלוש פעמים בשנה ו הוועדה תתכנס לפחות (1)   

הוועדה  הישיבה הראשונה שלדרישת שליש מחברי הוועדה. 

 ישיבהלחודש מרץ, ה 1תקיים לא יאוחר מיום בכל שנה ת

לא   תהשלישי  ישיבה  יולי והחודש ל  1לא יאוחר מיום    יההשני

 לחודש דצמבר. 1יאוחר מיום 

ועד ישיבות הוועדה בכפוף לאמור יו"ר הוועדה יקבע את מ (2)   

 סדר יומן ומיקומן ויישב בראשן.וכן יקבע את (, 1) פסקהב

[AS1 ]הרכב הוועדה והמסגרת שבה תפעל טרם  : הערות עם

 הוכרעו. 
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יו"ר הוועדה יזמן לישיבות הוועדה, ביוזמתו או לבקשת חבר  (3)   

מומחים או כל אדם אחר הרלוונטי לנושא הישיבה. הוועדה, 

 חבר הוועדה רשאי להזמין לדיוניה נציגים מקצועיים

 ממשרדו, בהתאם לצורך.

יו"ר הוועדה יפתח את ישיבות הוועדה, ינהל את הדיונים,  (4)   

יסכם את תוצאות הדיונים וההצבעה בכל עניין וינעל את 

בפרוטוקול שייערך על ידי יו"ר הישיבה. דיוני הוועדה יתועדו  

 .שהשתתפו בישיבה הוועדה ויחתם על ידי חברי הוועדה

לפני קבלת החלטה הנוגעת לסמכויותיו של אחד המשרדים  (5)   

המעורבים או לפעילותו, תשמע עמדת נציג המשרד בוועדה 

 בנוגע לאותה החלטה.

 החלטותיה.רוב חברי הוועדה יהווה מנין חוקי לקבלת  (6)   

 וההנמקה תיכלל בפרוטוקול. החלטותיההוועדה תנמק את  (7)   

 הוועדה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בנוהל זה. (8)   

יו"ר הוועדה ירכז את הטיפול בתלונות שתגענה לוועדה בנוגע  (ד)  

 .ויוודא כי הטיפול הועבר לגורם המוסמך הרלבנטי לתוכנית ההשתלמות

יו"ר הוועדה יעדכן את חברי הוועדה בכל התפתחות הנוגעת  (ה)  

לתפקידיה, וזאת במסגרת הישיבות ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בכל דרך 

 סבירה אחרת, בהתאם לנסיבות העניין.

מרכזי  בחירת

 מותלההשת

מכרז לבחירת מרכזי ______  משרדשנים יקיים  3-ל אחת  .א .4

 לשם כך ;לתקופת המכרזההשתלמות שיקבלו הקצאת משתלמים 

בספטמבר של השנה שבה  1, לא יאוחר מיום  _______ משרד  יפרסם

 להגשת מועמדות לשמש מרכז השתלמות. הזמנה ,יתקיים המכרז

מוד בהם לשם יפורטו, בין היתר, תנאי הסף שעל מרכז לע הזמנהב  .ב  

 ,סעיף קטן )א(במסגרת המכרז כאמור ב קבלת הקצאת משתלמים

, או בתקופת המכרז והתחייבויות שיידרש מרכז כאמור לעמוד בהן

 ר תנאים והתחייבויות אלה:שאובין ה, בתקופה אחרת שצויינה

 הצגת תעודת התאגדות של המרכז.  (1)   

 הצגת אישור מאת רשות המסים על ניהול ספרים תקין.   (2)   

[AS2 ]טרם נקבע המשרד שיקיים את המכרז. : הערות עם 
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ו/או לא הוטל עליהם עיצום כספי המרכז ומנהליו לא הורשעו ב    (3)   

-ב 2011-לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב

בעבירות הקשורות   שקדמו להגשת המועמדות למכרזהשנים    3

זרים, הם שילמו כל קנס או עיצום כספי  או לעובדים לעובדים

 חלוט שהוטל עליהם, על חברה בבעלותם באופן ישיר או עקיף,

 ו/או הפרות  בגין עבירותאו על חברה בה שימשו בתפקיד בכיר,  

כאלה, ולא התקבלה נגדם, או נגד חברה בניהולם או בבעלותם 

המסייגת או מבטלת  מנהליתבאופן ישיר או עקיף, החלטה 

 .ו/או הפרות ם להעסקה בעקבות אותן עבירותהיתרי

הצגת הסכמים עם מוסדות השכלה גבוהה זרים במדינות   (4)   

ההסכמים יכללו   ;המוצא לשיתוף פעולה במשך תקופת המכרז

הוראות בעניין תפקידו של מוסד ההשכלה גבוהה בין השאר 

הזר בהליך הגיוס והתחייבות המוסדות הללו שלא לגבות 

דמי בארץ או בחו"ל, מהמשתלמים, במישרין או בעקיפין, 

 תיווך בעד ההשתתפות בתכנית ההשתלמות.

הצגת הסכמים עם מרצים ישראלים בעלי הכשרה אקדמית   (5)   

משמעותי, השולטים בשפה זרה רלבנטית, או ניסיון מעשי 

תקופת במאפשר להם לשמש כמרצים למשתלמים באופן ה

 המכרז.

הוראות שמתקיימות לגביה הצגת תוכנית לימודים מפורטת   (6)   

  לנוהל זה. 6-ו 5סעיפים 

 -התחייבות   (7)   

תשתית מתאימה לקיום לימודים עיוניים,  להחזיק (א)    

בהיקף  , מבנים, ציוד ושירותי תרגוםמרציםהכוללת 

 .ובאיכות ראויים

נוהל זה בנוגע ללימודים ל 5סעיף לעמוד בהוראות  (ב)    

 .העיוניים

לקיים מדי שנה במסגרת הליך הגיוס מפגש במדינת   (ג)    

נציג  המוצא עם מועמדים להשתלמות, שבו ישתתף

ההשתלמות תוכנית המרכז וככל הניתן גם בוגר 

 מאותה מדינה.



6 

 

 

 בפני (גהאמור בפסקת משנה )מסגרת המפגש להציג, ב (ד)    

את המידעון והזכותון המועמדים להשתלמות 

קראו חתים אותם כי  ולה, לנוהל זה  8סעיף  האמורים ב

את  יאשראותם והבינו את תוכנם; נציג המרכז 

 .בפניו חתימותיהם של המועמדים

שלא לגבות ממשתלם, במישרין או בעקיפין, בארץ או   (ה)    

כל עבור ההשתתפות בתוכנית ההשתלמות בחו"ל, 

ומחירו של   ₪ 9,000 בגובהלימוד מעבר לשכר סכום 

ה שהמרכז רכש עבור כרטיס טיסה לישראל ובחזר

 ם.להמשת

להביא רק משתלמים שבריאותם טובה וכשירים   (ו)    

והם בעלי ידיעה  לביצוע עבודות פיזיות מאומצות

 .סבירה של אנגלית או צרפתית

 הםבידיש משתלמים רק בתוכנית ההשתלמות שתףל (ז)    

"משתלם  - 2א/מסוג תקפים אשרה ורישיון 

 בחקלאות".

 -אשרלחונכים    רקושיוויוני    באופןלהקצות משתלמים    (ח)    

העבודה במשקיהם מאפשרת למשתלמים  (1)      

היכרות עם שיטות עבודה וטכנולוגיות 

מתקדמות בתחומי החקלאות המצויות 

ים נושאבשימוש בישראל ושיש להן זיקה ל

ם לימודיבמסגרת ה הנלמדים במרכז

 .לנוהל זה 5העיוניים כאמור בסעיף 

ברשותם היתר תקף להעסקת עובד זר לפי  (2)      

 .1991-יג לחוק עובדים זרים, תשנ"א1סעיף 

יובהר, כי ההיתר ישמש כאינדיקציה לכך 

ים, אך להעסיק משתלמרשאי שהחונך 

 .המשתלמים לא יימנו במסגרתו

-ביןלוועדה המדי שנה  1.11יום לא יאוחר מ להעביר (ט)    

כל החונכים שקיבלו בידי  מיםחתו יםתצהיר שרדיתמ

כי המשתלמים שבהם יאשר כל חונך    ,הקצאת משתלמים

, הוקצו לו ומועסקים על ידיו ושפרטיהם מנויים בתצהיר

לפי אחר תנאי ההכשרה המעשית למלא  מתחייבוכי הוא 

 .לנוהל זה 6סעיף 

[AS3 ]תכלית דרישת הצגת היתר העסקה תקף נועדה  : הערות עם

בגין עבירות  לוודא, שלא נזקפות לחובת החונך הרשעות או הפרות  

נשקלים גם אמצעים  עם זאת . העסקת עובדים שבוצעו במהלך 

 . כדי לוודא שלחונך אין עבר פלילי כאמור  חלופיים
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עבר משתלם מחונך לחונך במהלך שנת ההשתלמות,      

תצהיר כאמור בנוגע לחונך החדש   המרכז להעבירמתחייב  

 לא יאוחר משבועיים מיום ההעברה.

 במשקיהםאת המשתלמים  מעסיקיםלוודא כי החונכים   (י)    

 וכי נשמרות לנוהל 6בהכשרה מעשית כהגדרתה בסעיף 

 לפי כל דין.של המשתלמים זכויותיהם 

 ם מדוייק של כל המשתלמים במסגרתולנהל בכל עת מרש  (יא)    

יכלול את שמות המשתלמים, מספרי . המרשם  של המרכז

 ל אחדהדרכונים שלהם, העתקי האשרות שניתנו לכ

מהם, פרטי החונכים ושמות המשתלמים שהוקצו להם, 

מקום מגוריו של כל משתלם ופרטי הקשר עם 

שר עם קרובי המשתלמים ועם החונכים, וכן פרטי הק

 פרטי - ןמשפחה של המשתלמים במדינת המוצא )להל

 והחונכים(. המשתלמים

ומשרד העבודה והשירותים  להעביר לרשות האוכלוסין  (יב)    

והחונכים  החברתיים באופן מקוון את פרטי המשתלמים

בכל שנה, וכל עידכון שיחול בפרטים  1.8לא יאוחר מיום 

וזאת בתוך שבועיים מקרות  במהלך שנת ההשתלמות

 .העידכון

לקיים מעקב שוטף אחרי הישגי המשתלמים בלימודים   (יג)    

 העיוניים.

להעמיד איש קשר מטעמו הדובר שפה המובנת  (יד)    

למשתלמים ואשר יהיה זמין למשתלמים ולחונכים בכל 

שעות היממה במהלך כל שנת ההשתלמות, ובכלל זה 

 לקבלת תלונות.

הפועל ביישוב חקלאי המשויך  מחונך משתלםלא להעביר  (טו)    

 ,מרכז לאותו משויך שאינו ביישוב הפועל לחונךלמרכז 

בכתב מאת הוועדה ואישור מראש אלא אם כן ניתן לכך 

 משרדית.-ןהבי
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תלונה של משתלם על במהירות ובסבירות כל להעביר   (טז)    

 לוועדה במשתלםתנאי ההעסקה אצל חונך או על פגיעה 

, כאשר עולה חשש . במקרים המתאימיםמשרדית-הבין

ללא דיחוי  יעביר המרכז את המשתלם לפגיעה במשתלם,

 בטרם אף וזאת ,עד להשלמת בירור התלונה לחונך אחר

לוועדה  וידווח הבינמשרדית הועדה אישור התקבל

 .ההעברה על מנת לקבל את אישורה עלבסמוך לכך 

משרדית בשעות העבודה -לאפשר לחברי הוועדה הבין  (יז)    

וללא תיאום מראש להיכנס לחצריו וכן לכל מבנה ומתקן 

שבהם ולאפשר להם לעיין בכל מסמך הקשור בתכנית 

ההשתלמות ולהעתיקו, למעט מידע שחלה עליו חובת 

 .סודיות לפי דין

לבטל הקצאה של משתלמים לחונך אם לא להקצות או   (יח)    

והשירותים  הרווחה משרד העבודההמרכז או מצאו 

האוכלוסין וההגירה או הוועדה החברתיים או רשות 

חונך לא קיים חובה מחובותיו לפי הכי  ,משרדית-הבין

ה, ובהתאם להוראותיהם, ולהעביר את המשתלם נוהל ז

 .לחונך חלופי

 שעליהם , כולל ליקויים אצל חונך,ליקויים תיקוןוודא ל (יט)    

משרד העבודה אגף האכיפה או מינהל הבטיחות ביורו 

האוכלוסין רשות  ,והשירותים החברתייםהרווחה 

, תוך פרק הזמן משרדית-הוועדה הבין או וההגירה

  .ובאופן שיקבע ולדווח על תיקון הליקויים

משתלם על  וההגירה  רשות האוכלוסין  ל  ללא דיחוילהודיע   (כ)    

 .לפני סיומה תוכנית ההשתלמותשעזב את 

את החלק היחסי של התשלומים להחזיר למשתלם  (כא)    

אם  ,()ה( לנוהל זה7)ב()4ששילם למרכז לפי סעיף 

בתוכנית ההשתלמות לפני מועד  והשתתפותה פסקהו

סיומה הרשמי, בין ביוזמת המשתלם ובין ביוזמת מרכז 

תלמים שניתנה הקצאת מש בוטלה, או ההשתלמות

כאמור  במהלך שנת ההשתלמות ,למרכז, או חלק ממנה

 )ב( לנוהל זה.13בסעיף 

למסור לכל גורם במדינת המוצא, ובכלל זה הרשויות לא  (כב)    

 מידע, עדכון או דיווח בעניין המכסות.באותה מדינה, כל 
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 בתוקף ,בנקאית או ערבות מבטח ללא תנאיחתימה על ערבות   (8)   

 בסכום ,יה במכרזישנים מיום ההודעה על הזכ 4לתקופה של 

ולא  להגשת מועמדות לשמש מרכז השתלמות הזמנהשיקבע ב

וזאת להבטחת מילוי התנאים וההתחייבויות   ,₪    550,000-יפחת מ

 .לנוהל 6-ו 5ובסעיפים  האמורים בסעיף זה

או יותר מהמשתלמים שהוקצו למרכז את תוכנית ההשתלמות  5%עזבו   .ג  

לפני  מכרזפירסום ההזמנה להשנים שקדמו ל 3-באותו מרכז באחת מ

 , לא יוכל המרכז להתמודד במכרז.ם שנת ההשתלמותסיו

שהייתם ועבודתם של משתלמים ההזמנה תיכלול הבהרה, שלפיה   .ד  

ירועים ושיקולים בחקלאות בישראל נתונות לשינויים ומושפעות מא

מים שונים, ובין היתר, ממדיניותה של ממשלת ישראל והסכמתם של גור

על כן אין באמור בנוהל זה, או בכל פעולה של ממשלת ישראל או  שונים.

גורם מטעמה, משום הבטחה או התחייבות לאדם או לגוף כלשהו, לגבי 

ר כניסתם לישראל, שהייתם, עבודתם או השתלמותם בישראל של מספ

מסוים של משתלמים בחקלאות, אם בכלל, ממדינות מסויימות, בתקופה 

שלא לקבוע בכל עת או בתקופות מסוימות, אם בכלל, והממשלה רשאית 

כלל מכסת משתלמים בחקלאות או הקצאת משתלמים, להפחית מכסה 

או לקבוע תנאים נוספים לקבלת הקצאה או לשמש או הקצאה או לבטלן  

 .כחונך

  המכרזים  ועדת  של  לדיוניה  כמשקיף  יוזמן  וההגירה  האוכלוסין  רשות  נציג  .ה  

 .מרכזים לבחירת

ועדת   תגבשלאחר תום התקופה להגשת הצעות למכרז,     מחודשיאוחר    לא  .ו  

 משתלמים יוקצו מרכזים לאלוהחלטתה  את ____המכרזים של משרד 

  .המכרז תקופתב

, ובכלל זה אין בבחירהבהודעה למרכז על בחירתו במכרז יובהר, כי   .ז  

שום התחייבות להקצות לו מספר בסעיף קטן )ו(, מהחלטה כאמור 

או משתלמים ממדינה אם בכלל,  המכרז,  ת  מסויים של משתלמים בתקופ

 מסויימת.

 הזמנה, בלקבועלהמליץ לוועדת המכרזים    משרדית רשאית-הוועדה הבין  .ח  

נוספים שיוטלו על מרכז לשם או התחייבויות תנאים  כאמור בסעיף זה,

 קבלת הקצאת משתלמים.

 מהנושאים הבאים: הלימודים העיוניים יכללו לפחות שלושה  .א  .5 הלימודים העיוניים

 פיסיולוגיה של צמחים -הורטיקולטורה   (1)   

 וצמחיחסי קרקע מים   (2)   
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 השקיה ודישון  (3)   

 גידולי שדה וירקות נבחרים  (4)   

 ידול עצי פריג  (5)   

 שתלנות  (6)   

 כלכלה חקלאית  (7)   

 יזמות עסקית  (8)   

 שיווק  (9)   

 את פירוט העניינים הבאים:תכלול הלימודים העיוניים כנית ות  .ב  

המטלות נושאי הלימוד,  לגבי כל קורס של שמות הקורסים ופירוט    (1)   

 והשכלתם. שמות המרצים, לימודיותה

 ותמספר שעות הלימוד בכל קורס וסך שעות הלימוד החודשי  (2)   

 .ותוהשנתי

לפחות מתוך הלימודים העיוניים, בכל שנת ימים מלאים  4  (3)   

יוקדשו לסיורים מקצועיים וחווייתיים, תוך פירוט השתלמות, 

ימי הסיור הם . הסיוראתרי הביקור, מטרת הביקורים ומספר ימי 

 בלתי נפרד מהלימודים העיוניים.חלק 

הדרכה בנושא בטיחות בלימודים העיוניים חובה לכלול במפגש הראשון   .ג  

תנאי כשירות מרצים כפי שיומלצו על בעבודה חקלאית, על פי סילבוס ו

 , הרווחה והשירותים החברתייםמינהל הבטיחות במשרד העבודה ידי

 משרד העבודה.באתר  מויפורסואשר 

, ובמידת או בצרפתית כל ההרצאות וחומרי הלימוד יינתנו באנגלית  .ד  

 הצורך יעמיד מרכז ההשתלמות מתורגמן לשפה המובנת למשתלמים.

גישה לחומרי  משתלמיםמערכת למידה מרחוק שתאפשר ל המרכז יפעיל  .ה  

 תירגול ועוד באמצעות האינטרנט.הלימוד, עריכת מבחנים חוזרים, 

, שאינו יום מדי שבוע, ביום לימודים מרוכז יתקיימו הלימודים העיוניים  .ו  

ולא  סבירות הפסקות כולל ,שעות 8בן  שבתון,ששי או שבת, חג או יום 

 .כולל זמני הנסיעה והחזרה לקמפוס שבו מתקיימים הלימודים

ימי מנוחה לעניין חוק שעות עבודה להלימודים וימי הסיור לא ייחשבו    מיי  .ז  

 .1951-ומנוחה, תשי"א
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טעון למכרז    הזמנהנכללה במענה לשהעיוניים  לימודים  הכל שינוי בתכנית    .ח  

, או במשרד החוץ ושיתופי פעולהאגף קשרי חוץ מנהל אישור מראש של 

 .מי שהוא הסמיך לכך

לקמפוס שבו נערכים הלימודים  מגורי המשתלמיםזמן הנסיעה מ  .ט  

 דקות לכל כיוון. 75העיוניים לא יעלה על 

 ההכשרה המעשית

 

של המשתלם וחלות עליו מעסיקו  ההכשרה המעשית החונך הוא    במסגרת  .א  .6

לרבות הוראות חוק עובדים זרים,  הישראלי,כל הוראות משפט העבודה 

, התקנות לפי חוק זה, צו ההרחבה בענף החקלאות והוראות 1991-תשנ"א

בכל תשלום החל עליו לפי  אבדבר דאגה לבטיחות העובדים, והחונך ייש

  .רפואיכל דין באשר להעסקת המשתלם מעבר לשכר העבודה, כולל ביטוח  

 

 11כי בהתאם לדיני העבודה בישראל, העסקה לתקופה של  ,יובהר

מדובר בהעסקה המקנה זכות לדמי הבראה  יחודשים מקימה חזקה כ

 ופיצויי פיטורים.

בהיקף שעות  ,ימי עבודה בשבוע 5-תכלול יותר מ הכשרה המעשית לאה  .ב  

צו , כולל שעות ביום ושעות נוספות בהתאם לדין 8.4שלא יעלה על  

 .ההרחבה בענף החקלאות

( מדי שבוע בהחונך יספק למשתלם הכשרה מעשית בהיקף האמור בס"ק )  .ג  

משתלם שהיה אמור, ישלם לבוע. לא סיפק החונך הכשרה בהיקף הבש

לפי  המעשית לפחות את שכר המינימום לחודש הכשרהמוכן לבצע את ה

 .כל דין

עבודה חקלאית ההכשרה המעשית יועסק המשתלם ב במסגרת  .ד  

למשתלמים היכרות עם שיטות עבודה וטכנולוגיות מתקדמות המאפשרת  

ים נושאבתחומי החקלאות המצויות בשימוש בישראל ושיש להן זיקה ל

 .לנוהל זה 5במסגרת הלימודים העיוניים כאמור בסעיף  הנלמדים במרכז

 

לאות, בין השאר, כל אחד מאלה: לענין נוהל זה לא יראו כעבודה בחק

ית, עבודות עבודות גינון, עבודה בחנות אף אם מוכרים בה תוצרת חקלא

משקו של ניקיון או משק בית, ועבודה בבית אריזה שאינו ממוקם ב

 החונך.

של הדרכה מקצועית  מדי שבועשעות  2תכלול לפחות  הכשרה המעשיתה  .ה  

שהוא  מטעמואו מדריך  החונךבמשקיהם של החונכים, על ידי  ינתןשת

המעשית, בשפה המובנת  להכשרה רלבנטיבעל ידע ומומחיות בתחום ה

 .למשתלמים
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מספר קביעת 

המשתלמים 

רשימת המרבי, 

המוצא, מדינות 

מספר המשתלמים 

מכל מדינה 

והקצאת 

משתלמים 

 למרכזים

 לגבי  משרדית-ןבדצמבר, תקבע הוועדה הבי  1  מיום  יאוחר  ולאשנה  אחת ל  .א  .7

 :כל אלה אתשנת ההשתלמות העוקבת 

רבי מתוך מכסת המשתלמים המ מספר המשתלמים (1)    

 בחקלאות.

 המוצא.מדינות רשימת  (2)    

 רבי של משתלמים מכל מדינת מוצא.המספר המ (3)    

מספר המשתלמים מכל מדינה שיוקצה לכל מרכז  (4)    

 .שנבחר במכרז השתלמות

, המלצת משרד החוץב תחשבהבתתקבלנה  )א( סעיף קטןההחלטות לפי   .ב  

התאמת תוכנית ההשתלמות במרכז מסויים לצרכיהן של מדינות המוצא, 

על פי אצל חונכים ואפשרויות שיבוץ המשתלמים שיקולי שוק העבודה 

. המלצת משרד החוץ תועבר לוועדה לא יאוחר משבוע תכליות התכנית

 החלטתה.לקבלת מועד הלפני 

 החוץ  משרדי  באתרילשנה    אחתהוועדה לפי סעיף זה תפורסמנה    החלטות  .ג  

 בדצמבר. 10ואתר רשות האוכלוסין וההגירה לא יאוחר מיום 

יימסר לרשויות חלטות לפי סעיף זה כל מידע, עדכון או דיווח בעניין ה  .ד  

, ולא על ידי מרכזי על ידי נציגות ישראל באותה מדינהבמדינת המוצא רק  

 ההשתלמות.

, למעט שתלמים ממדינת מוצא מסויימתממה 5%נמצא, כי לפחות   .ה  

אשרתם בשנת הלימודים תקופת לא יצאו מישראל בתום  מסייעים,

בדצמבר, או בשנה שקדמה לה, לא תכלל אותה  1שהסתיימה סמוך לפני 

ין, של ראש רשות האוכלוסבכתב  מדינה ברשימת המדינות אלא באישור

 משך תקופה שיקבע.לאו מי שהוא הסמיך לכך, וזאת 
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בשפה מידעון רשות האוכלוסין יפורסם באופן קבוע משרד החוץ ו יבאתר א.  .8 מידעון וזכותון

, שנוסחו מצ"ב בנספח פרטים אודות התוכנית  הכולל  והצרפתיתהאנגלית  

לפחות פעם  המידעוןמשרדית תעדכן את -ב' לנוהל זה; הוועדה הבין

 בשנה.

בשפה   זכותוןאתרי משרדי החוץ  ורשות האוכלוסין יפורסם באופן קבוע  ב ב.  

 כעובדים המשתלמים של זכויותיהם את הכולל, והצרפתיתהאנגלית 

 .זרים

חודשים מיום  11של משתלם בישראל לא תעלה על השהייה תקופת   .א  .9 אשרת שהייה

 - 2א/אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג  ויינתנלארץ. למשתלם  כניסתו

המותנים בכך שהמשתלם נמצא  משתלם בחקלאות לתקופה האמורה

במסגרת תוכנית ההשתלמות. לאשרה ולרישיון תתווסף הערה, שלפיה 

 .המשתלם רשאי לעבוד בחקלאות במסגרת ההכשרה המעשית

 ותוןוהזכ המידעון על המועמד חתימתלמתן האשרה הוא המצאת  תנאי   .ב  

ואישור רפואי שלפיו המשתלם בריא,  (ד()7)ב()4 בסעיף כאמור, ואימותה

אינו חולה באחת המחלות המנויות בתוספת הראשונה לחוק עובדים 

 .והוא כשיר לבצע עבודה פיזית מאומצת 1991-זרים, תשנ"א

הפסקת ההשתתפות בתוכנית ההשתלמות לפני מועד סיומה הרשמי, בין   .ג  

הוועדה ביוזמת המשתלם ובין ביוזמת מרכז ההשתלמות, טעונה אישור 

בבקשה מנומקת והרשות תקבל  וועדה. המרכז יפנה למשרדית-הבין

הזדמנות להשמיע את ולמרכז החלטה בענין לאחר שנתנה למשתלם 

 .הםטענותי

כי אין מניעה להפסיק את השתתפותו של   משרדית-הוועדה הביןהחליטה    .ד  

החלטת יום מיום  14יהיה עליו לצאת מישראל בתוך  משתלם בתוכנית

 .הרשות

שהייתו של משתלם שסיים את שנת בקשה לאשר את הארכת   .ה  

ה של הוועדה ההשתלמות בשנה נוספת כדי שישמש כמסייע טעונה אישור

 . משרדית-הבין

מים המרבי במסגרת מכסת המשתלמים, מספר המשתל כללוהמסייעים י  .ו  

 .ולא בנוסף להם לכל מרכז ומספר המשתלמים שיוקצה

-הבין בוועדה____   משרד נציג יכין ההשתלמות שנת בסוף שנה מדי  .א  .10 דו"ח שנתי

 מבחינתאת סיכום השנה  ,היתר בין, שיכלול מסכם שנתי"ח דומשרדית 

, ממצאי הביקורים שערכו חברי המעשית הכשרההעיוניים וה הלימודים

 ליקויים רשימת וכן ,החונכים ואצל במרכזיםהועדה במהלך השנה 

 .מרכז בכל לתיקון ונושאים

[AS4 ]נוסח המידעון מצ"ב. : הערות עם 

[AS5 ]הזכותון יפורסם בהמשך באתרים. : הערות עם 

[AS6 ]המשרד האחראי להכנת הדו"ח השנתי טרם  : הערות עם

 נקבע. 
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החוץ  הדו"ח למנכ"לי משרדי  ימסרבספטמבר  1-מ לא יאוחרומדי שנה   .ב  

, והעבודה הרווחה והשירותים החברתיים ורשות האוכלוסין וההגירה

 משרדית ולמרכזים.-לחברי הוועדה הבין

 הוועדהתקיים  מבלי לגרוע מסמכויות הפיקוח והאכיפה על פי כל דין,  .א  .11 בקרה

מרכז כל במדי שנה  יםסיור 3לפחות משרדית, או מי מטעמה, -הבין

 חונכים. הוועדה תבחן, בין היתר, במשקיתקיים סיורים כן השתלמות ו

ים, ובין היתר מבחינת תכני הלימודים העיוני  ם שלאיכותאת הליך הגיוס,  

איכות התשתיות מעשית, הכשרה הוה הלימוד והתאמתם של המרצים,

 )ב(,4סעיפים    ההשתלמות בהוראותעמידת מרכזי  למות,  של מרכזי ההשת

, תנאי אצל החונכים תנאי המחייה של המשתלמים זה,נוהל ל 6-ו 5

וכן כל נושא אחר הקשור   המשתלמים  נם שלשביעות רצומידת  העסקתם,  

 .לתוכנית ההשתלמות

העתק הוועדה יו"ר  ימסור כל  סיור,לאחר  ימי עבודה 10 -מלא יאוחר   .ב  

ביקור למנכ"לי משרדי החקלאות, החוץ והעבודה הדו"ח בכתב של 

וכן לכל חברי רשות האוכלוסין וההגירה  והרווחה והשירותים החברתיים  

 .משרדית ולמרכז הרלבנטי-הוועדה הבין

בדומה לזה שנעשה במסגרת ההסכמים  ...מחקר מלווה... ערוך מדי י  משרד ...  .12 מחקר מלווה

 הוראות נוהל זההאם  אשר יבחן, להבאת עובדים זרים לישראל הבילטרליים

 . ןאת תכלית ותאכן משיג

הפרת תנאי ו/או 

התחייבות לקבלת 

 מכסת משתלמים

תנאים או התנאי מ  הפר  שתלמותכי מרכז המשרדית  -הביןמצאה הוועדה    .א  .13

, לנוהל זה 6-ו 5)ב(, 4סעיפים מההתחייבויות המנויים בהתחייבות 

, לאחר שנתנה למרכז הזדמנות הוגנת לטעון את טענותיו  ,רשאית הוועדה

לדרוש , או בפני מי שהיא הסמיכה לעניין זה ,בפניה בכתב או בעל פה,

 קבעתלתקן את הליקויים שהתגלו בתוך פרק זמן שההשתלמות ממרכז 

 .סעיף קטן )ב(כאמור בלנקוט אמצעים או 

, שקבעה  הזמן  פרק  בתוך הוועדה  של  רצונה  לשביעות  הליקויים  תוקנו  לא  .ב  

או שסברה הוועדה כי בנסיבות הענין אין מקום לתת למרכז פרק זמן 

בנוסף לכל סנקציה ואמצעי שניתן , הוועדה לתיקון הליקויים, רשאית

 הבאים: מהאמצעים יותר או באחד לנקוט ,לנקוט נגד מרכז על פי כל דין

, לנוהל זה (8)ב()4סעיף ההשתלמות לפי לחלט ערבות שנתן מרכז   (1)   

 , כולל לטובת משתלם.כולה או מקצתה

, או חלק ההשתלמות שניתנה למרכז הקצאת משתלמיםלבטל   (2)   

 .או בתוך תקופה שתקבע באופן מיידי ,ממנה

[AS7 ]טרם נקבע המשרד שיהיה אחראי למחקר  : הערות עם

 . המלווה 
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בעתיד למשך ההשתלמות למרכז    הקצאותלהגביל או לא לתת כלל    (3)   

 .שתקבעתקופה 

זה   עיף קטןהקצאת משתלמים שניתנה למרכז, או חלק ממנה )בס  בוטלה  .ג  

( במהלך שנת ההשתלמות תחלק הוועדה את ההקצאה המבוטלת -

ההקצאה המבוטלת, למעט משתלמים שהחליטו לסיים את השתתפותם 

בתוכנית עקב הביטול, בין המרכזים האחרים שנבחרו במכרז לפי מפתח 

הוועדה בחשבון את צרכיהן של מדינות  חקביעת המפתח תיקבשתקבע. 

אצל חונכים למים ואפשרויות שיבוץ המשתהמוצא, שיקולי שוק העבודה  

. משתלם שהועבר למרכז אחר במסגרת ההקצאה על פי תכליות התכנית

עבור החלק היחסי של תוכנית רק המבוטלת ישלם למרכז האחר 

  במרכז האחר.לאחר ההעברה ההשתלמות שבו ישתתף 

כפופה להתחייבות , ממרכז למרכז לפי סעיף קטן זהם מימשתלהעברת   .ד  

( לנוהל זה 7)ב()4כל ההתחייבויות לפי סעיף המרכז החדש לקיים את 

 .בשינויים המחוייבים

נפלה מחלוקת ביישומו של נוהל זה היא תובא להכרעתם של מנכ"לי משרדי   .14 במחלוקות הכרעה

 ., או מי שהסמיכו לכךהחוץ ורשות האוכלוסין וההגירה

 _______ עבור שנת ההשתלמותמכרז לבחירת מרכזי השתלמות יתקיים   .15 תחילה

ואילך. אין בכך כדי למנוע נקיטת אמצעים במקרים המתאימים, ובכלל זה 

מתן הקצאה בעתיד, או -ביטול הקצאת משתלמים שניתנה, כולה או חלקה, ואי

 ._________ שנת ההשתלמותתחילת הגבלתה, גם לפני 

 

 נספח א':

 פרטי קשר

 

 נספח ב':

 מידעון

  

[AS8 ]יקבע בהתאם להחלטת ביהמ"ש העליון בבג"צ  : הערות עם
7974/19 . 

[AS9 ]בהמשך. יושלם : הערות עם 
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 נספח ב' 

 

Important Information for Foreign Students Considering Coming to Israel for Agricultural 

Work-Study 

 

Following please find important information concerning Agricultural Work-Study programs in Israel. Please read this 

information in order to decide if this type of program is appropriate for you. You will be asked to sign at the bottom of 

the page to confirm that you have received and understood this information. 

 

The 11-month Agricultural Work-Study program is implemented by private training centers in 

Israel. The program includes one day per week of lectures on various agricultural topics, usually 

in the English language (if translation is provided, it will usually  be provided by another student) 

and usually given by lecturers who have at least a bachelor’s degree in Agricultural Studies or 

hands-on experience in the relevant subject matter. 

 

In addition, the Training Center is obligated to provide participating students with five full 

workdays a week (a minimum of 182 hours per month) for an Israeli farmer, which will usually be 

carried out alongside full-time agricultural workers who are not students. Although the Training 

Center is obligated to provide each student with two hours a week of practical training on the farm 

site, and to provide a workplace, which uses agricultural techniques relevant to the training, the 

majority of the student's workweek will be spent carrying out regular agricultural work.   

 

For their work, the Training Center must ensure that the farmer pay the students at least the monthly 

minimum wage in Israel (or the minimum wage set in a collective agreement if applicable), as well 

as any other benefits required under Israeli law. The student's net salary will be deposited monthly 

by the farmer into a bank account opened by the student in an Israeli bank.  

 

The farmer will also be responsible for providing the students with private medical insurance, 

which does not include coverage for preexisting medical conditions. In addition, the farmer will 

provide the students with simple accommodations, usually 4-8 students per room, in caravans or 

other temporary structures usually located near the worksite.   

 

The gross minimum wage  in Israel as of June 2020 is 5300 NIS for 182 hours of work monthly 

(approximately ____ USD at the June 2020 exchange rate  of ____ NIS to the  US dollar). * Please 

note that various deductions will be made from the monthly salary, including income tax (at 

least 10%), participation in medical insurance (currently 145 NIS), housing and related 

expenses (currently 548 NIS), and other services or debts agreed upon in writing by the 

student. These deductions may amount to a maximum of 25% of the monthly salary, and even 

more in the final month of the program. 

 

In addition, the student will be responsible for his airfare to and from Israel, as well as for the tuition 
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to the Training Center. The Training Center will usually require the student to sign a standing bank 

order allowing automatic monthly deductions from the student's net salary as deposited by the 

farmer, for payments to the Center for those expenses.  

 

Furthermore, students will be responsible for personal expenses in Israel including food, personal 

hygiene items, and any personal travel in Israel other than travel connected to the work-study 

program etc. These expenses may be considerable as the cost of living in Israel is high, and the 

students are usually located in farms with limited access to discount shopping centers. 

 

Before you decide whether to join the program, it is important that you receive information 

from the relevant Training Center regarding your monthly payments to the Center, your 

expected salary, deductions and other expenses, in order to get a clear picture of your 

possible earnings. 

 

The individual Training Centers may provide additional conditions over and above those set out 

above – any additional conditions promised should be outlined by the Training Center in writing 

prior to your arrival in Israel. The centers are prohibited from making higher deductions than those 

outlined above and in the Israeli legislation. 

 

For further information regarding labor rights in Israel, please contact the Ombudswoman for 

foreign workers rights at foreignR@labor.gov.il.  

 

General information concerning labour and visa rights and obligations in Israel may be found  at 

the following link: 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_rights_booklets/he/foreign_work

ers_handbook%20_2020_v2.pdf I the undersigned, declare that I read and understood the 

information set out above: 

  

 

________________ ____________  ______________  _________ 

Student Name   Identifying No.             Date                     Signature 

 

         

I the undersigned, of  ____________ College/University, declare that the above student signed in 

my presence after understanding the information above. 

 

__________  ______________ ________________ _________________ 

Name              Position in College Date   Signature 

 

   

mailto:foreignR@labor.gov.il


18 

 

 

 

 

 

 

 


