
  
 

  2020המלצה להעסקת עובד זר לשנת למתן ש בקשה  ילהגהודעה על אפשרות 
 2020בשנת  על ידי חקלאים נעדרי זכאות

 2020יולי  02מועד פרסום ההודעה:    

 

 

הגישו בקשה במועד להקצאת לא  שרפעילים אחקלאים משרד החקלאות ופיתוח הכפר מזמין 

זר אחד  עובד להעסקתהמלצה מתן לבחינת אפשרות לבקשה להגיש  2020לשנת  עובדים זרים

 . 2020לשנת 

 

ההמלצה תינתן על ידי המשרד לחקלאים אשר ימצא כי הם עומדים בתנאים להעסקת עובד זר 

 .2020, ככל שתהיה, לשנת ובכפוף לקיומה של יתרת עובדים זרים

 

המשרד האינטרנט של המצויה באתר הבקשה על גבי נוסח חוברת  יש להגישהבקשה את  

הסמוך למשק למחוז משרד החקלאות "(, החוברת)להלן: "  www.moag.gov.ilבכתובת: 

  המפורטת מטה. המחוזות תבהתאם לרשימ החקלאי

 

 .חוברתמיפוי של כל אחד מהשטחים המצוינים ב בגידולים צמחיים חובה לבצע 

 

 2020יולי  21 על הבקשה להתקבל במחוז לא יאוחר מיום
 

  ככל שתהיה, ,ובכפוף ליתרת המכסה הפנויה אשר תהא במועד זה 2020 אוגוסטבמהלך חודש 

להעסקת עובד מתן המלצה  משרד אפשרות שלהיבחן  ,ולקריטריונים ברורים ושוויוניים שייקבעו

 .(הרשות –)להלן  לממונה ברשות האוכלוסין וההגירה 2020לשנת זר אחד 

 

פרטנית של מגיש הבקשה על ידי  בכפוף לבחינת זכאות יובהר כי הקצאה של עובד זר תהיה

  .הרשות
 

אף אם הוגשה  ,בכל אחד מהמקרים הבאים, תדחה החוברת לאלתר ולא תבחןעוד יובהר כי 

 במחוז המשרד במועד, כדלקמן:

 .הפרטים הרלוונטייםכל חוברת שלא מולאה בהתאם להנחיות או שלא מולאו בה  .1

זאת  – 2020שטחים חקלאיים שנכללו בחוברת בקשה אחרת לשנת חוברת אשר צוינו בה  .2

 גם אם צוינו בבקשה שטחים חקלאיים נוספים.

חוברת שתוגש בגין שטחים הכוללים גידולים צמחיים אשר לא בוצע בגינם מיפוי כאמור  .3

 לעיל.

 

 
תר להעסקת יהמלצה או ה תזכות לקבלכל להקנות כדי  חוברתהאין בהגשת למען הסר ספק, 

בקשה בחינת הלצורך  מהווה תנאי מקדמיחוברת ההגשת . בכללאו  2020לשנת  עובדים זרים

  .בלבד בחקלאות העסקת עובד זרהיתר להמלצה למתן קבלת ל

http://www.moag.gov.il/


 

  :דלהלן רשימת מחוזות המשר

 מחוז
 

 פקס טלפון מיקום

 קריית שמונה צפון
 

6816100 – 04 6902597 – 04 

 04 – 9853020 04 – 9853011 עכו צפון
 04-6489109 גלבוע עמקים

04-6489119 
04-6489105 

04-6489127 

 חדרה מרכז
 

04-6303411 
04-6303423 

6303408 – 04 

 קריה חקלאית ראשון לציון שפלה וההר
 

9559999 - 03 9559998 – 03 

 מרכז חקלאי אזורי גילת נגב
 

9920999 – 08 
 

9920970 – 08 
9920970 – 08 

 


