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 בענף החקלאות ים /ים זר/קבלת המלצה להקצאת עובד נוהל

  2022לשנת 
 

ין להעסיק ילאי המעונקכי ח ציבור החקלאים עתילהביא ליד משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש
  םלהלן בסוף מסמך זה ולהעביר ורפיםהמצ יםנדרש למלא את הטפס ,2022עובדים זרים בשנת 

  12/8/21,  תשפ"א ד' באלול לא יאוחר מיום  למחוזות המשרד
ינתן עבורו המלצה לרשות תלא לתאריך הנקוב, חקלאי שלא יעביר את הטופס האמור עד 

 .2022חקלאות בשנת זר בענף ההעסקת עובד להיתר קבלת האוכלוסין וההגירה ל
 
 

 מבוא

לקראת הקצאת עובדים הודעה  באתר האינטרנט של המשרד ,פרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר  6/2/2019ביום 

וכן  2020 תלשנבמתן המלצה  ניםהמעונייחקלאים  התבקשוהודעה זו,  במסגרת .2020לשנת בענף החקלאות זרים 

 . (חוברת הבקשה –)להלן  להקצאת עובדים זריםלהגיש חוברת בקשה  -לגביהן יחול המפקד החקלאיהבאות לשנים 

במועד, עשויה למנוע אפשרות לקבלת היתר הבקשה אי הגשת חוברת כי צוין במפורש,  בחוברת הבקשה  בהודעה

שמש בסיס נתונים להקצאה גם לגבי שהחוברת תכל כו ,2020לשנת ההקצאה להעסיק עובדים זרים בחקלאות 

 גם ביחס לשנים אלו.  -השנים שלאחר מכן 

 2020כדי להקנות כל זכות לקבלת היתר להעסקת עובדים זרים לשנת הבקשה אין בהגשת חוברת  כי ,עוד הובהר

הגשת החוברת מהווה תנאי מקדמי לצורך טיפול בבקשה לקבלת המלצה למתן היתר להעסקת עובד  וכי או בכלל

 .חקלאותענף הזר ב

 

 עובד זר יחיד בענף החקלאותהקצאת בחינת לצורך  להגיש בקשהי המלצה רלחקלאים נעדניתנה אפשרות בהמשך 

  .בהתאם ליתרה הכללית וסך הבקשות ,לשנים אלו

 .2021 לשנת שימשו בסיס להקצאת היתרים על ידי רשות האוכלוסין וההגירה, גם  2020המלצות שנת 

 

 תנאי סף – 2022עובדים זרים בשנת מכסת הקצאת המלצה ל
ועברו לרשות הנתוני ההמלצה אשר כי  ,מבקש בזאת לעדכן את ציבור החקלאים משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ההצהרה והמסמכים להגשת  בכפוף, 2022גם בשנת  להמלצהבסיס וו יה ,2021האוכלוסין וההגירה לשנת 

 המפורטים מטה, במועד.

 

אשר יעמדו  פעיליםלחקלאים  רק תבוצע 2022להקצאת עובדים זרים לשנת  ההמלצבחינת מתן ספק,  רלמען הס

-2019 השנים באחת בחקלאות זר לעובד המלצה לקבלת במועד בקשה ותחובר הגישו אשרבתנאי הנוהל להלן, 

  .וכן יגישו את המסמכים המפורטים להלן ונמצאו זכאים להמלצה  ,2021

 

אשר קיבל מאת רשות האוכלוסין וההגירה היתר להעסקת עובד/ים כל העוסק בפעילות חקלאית לאור האמור, 

למחוז המשרד , מתבקש להגיש 2022המעוניין להמשיך ולהעסיק את עובדו/יו הזר/ים בשנת  2021זר/ים בשנת 

 12/8/21,  תשפ"א ד' באלול לא יאוחר מיוםשבתחומו מצוי המשק החקלאי )בהתאם לטבלה המצורפת מטה( 

 : וכל אחד מהמסמכים הבאים כשהם מלאים וחתומים על ידי



 מדינת ישראל
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

  האגף לגורמי ייצור

 50200דגן -בית 30לציון, ת.ד. -, דרך המכבים ראשוןהאגף לגורמיי יצורמשרד החקלאות, 
P.O.B. 30,  Bet-Dagan 50200, Israel  03-9485291 , :03-9485859פקס 

 

, חתומה כנספח א' לנוהלבנוסח המצורף להלן  במשקעל ידו  1פעילות חקלאיתקיום על  ההצהרטופס א. 

 .בצירוף חותמת החברה –ובתאגיד  ,על ידי המבקש

אישור רואה חשבון  -תאגיד, וב2020ח רווח והפסד כפי שהוגש למס הכנסה לשנת "דו - ' לנוהלנספח ב. ב

 .2020מפעילות חקלאית לשנת בדבר מחזור כספי 

 

 .בלבד הבקשה מגיש על תחולים במחוז עד המועד הנקוב לעיל מכסמהאחריות לקבלת ה

המלצה תוביל לכך שלא תינתן עבורך  ,עד המועד הנקוב הבקשה כשהם מלאים וחתומיםמסמכי הגשת אי שים לב! 

וכן לכל שנה נוספת בה  2022לשנת בענף החקלאות לממונה ברשות האוכלוסין וההגירה להקצאת עובדים זרים 

והמכסה שאושרה לו בשנה קודמת לא תישמר עבורו ותחולק  )ההמלצה תאופס, .נתונים אלה ישמשו בסיס להקצאה

 (למעסיק אחר

  .ת ישירות למתכנן המחוז הרלוונטילצורך קבלת פרטים נוספים והבהרות ניתן לפנו

 2022ים לשנת /ים זר/כדי להקנות כל זכות לקבלת היתר להעסקת עובד מסמכיםלמען הסר ספק, אין בהגשת ה

מתן היתר להעסקת עובד זר בחקלאות כפוף להחלטות ממשלה ולשיקולי מדיניות, העשויים להשתנות או בכלל. 

יובהר כי אין לחקלאי כל זכות קנויה להעסקת עובדים זרים בחקלאות ולא תעמוד לו טענה כלשהי מעת לעת. 

לעניין הבטחה שלטונית ו/או התחייבות ו/או הסתמכות מצדו ו/או מצד צדדים שלישיים לעניין קבלת היתרים 

. ולכן כל חקלאי יכלכל את צעדיו תוך ידיעה כי מתן ההיתר אינו בכלל ו/או למכסה של עובדים זרים בפרט

 י מימוש ההיתר הוא באחריותו בלבד.מבטיח העסקת מספר זה או אחר של עובדים זרים על ידו בכל רגע נתון וכ

על נתוני החוברת שאושרו והוקלדו ועל בסיסים ניתנה ההקצאה אפשרות להגשת השגות לא תהיה כמו כן, 

 . 2022המומלצת לשנת 

 להלן רשימת מחוזות המשרד ומענם:

 שם המחוז
 

 פקס טלפון מיקום

גליל מועצה אזורית -קריית שמונה  צפון
 10200עליון מיקוד 

 

6816100 – 04 6902597 – 04 

 04 – 9853020 04 – 9853011 25121ד.נ. אושרת מיקוד  - עכו צפון

 סמוך למועצה אזורית גלבוע, עמקים
 1812000, ד.נ. גלבוע, מיקוד  203ת.ד. 

04-6489109 
04-6489119 
04-6489105 

04-6489127 

 חדרה מרכז
  35רח' דוד שמעוני 

 3836435מיקוד 
HADERAINFO@MOAG.GOV.IL 

 

04-6303411 
04-6303423 

6303408 – 04 

  קריה חקלאית ראשון לציון שפלה וההר
 50200מיקוד  30ת.ד 

 

9559999 - 03 9559998 – 03 

 מרכז חקלאי אזורי גילת נגב
 85282, מיקוד 2ד.נ. נגב 

 85282  מיקוד
 

9920999 – 08 
 

9920996 – 08 
9920995 – 08 
9920970 – 08 

                                                 
 ייצור צמחים וגידול בעלי חיים שתכליתם העיקרית היא הפקת תוצרתם לשיווק. 1

mailto:HADERAINFO@MOAG.GOV.IL
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 2022להמלצת הקצאות עובדים זרים לשנת  הצהרת חקלאי-א'נספח 
 :בזאת כי  2הנני מצהיר

 )יש לסמן(.  לא ☐כן  ☐הנני חקלאי פעיל במועד הגשת הצהרה זו  .1

 להעסקת עובד/ים זר/ים בענף החקלאות.)יש לסמן( ברשותי היתרי העסקה בתוקף   לא ☐כן  ☐ .2

)יש לסמן( התנהלו כנגדי, או נגד תאגיד בניהולי או בבעלותי, בשנתיים אשר קדמו להגשת   לא ☐כן  ☐ .3
 בקשה זו הליכי פירוק/פשיטת רגל/איחוד תיקים בבית המשפט/לשכות הוצאה לפועל.

לפי החוק להגברת האכיפה )יש לסמן( הוטל עלי או על תאגיד בניהולי או בבעלותי עיצום כספי   לא ☐כן  ☐ .4
 , וזאת ביחס לעובדים ישראלים או זרים.2011-של דיני העבודה, תשע"ב

באופן ישיר או עקיף,  ישהוטל עלי, על חברה בבעלותשילמתי כל עיצום כספי חלוט )יש לסמן(   לא ☐כן  ☐  .5
 בתפקיד בכיר, בגין הפרות כאלה. תישימשאו על חברה בה 

באופן ישיר או עקיף, החלטה  יאו בבעלות י, או נגד חברה בניהוליהתקבלה נגד)יש לסמן(   לא ☐כן  ☐ .6
 מנהלית המסייגת או מבטלת היתרים להעסקה בעקבות אותן עבירות ו/או הפרות של חוקי עבודה.

 .  בשנה האחרונה הערת עסק חי תאגיד בניהולי או בבעלותי סמן( נרשמה נגדיש ל)  לא ☐  כן ☐ .7

ואשנה את מפרט המשק כפי  במידה בכתב,ופיתוח הכפר מתחייב להודיע למחוז משרד החקלאות  הנני  .8
 החקלאילרבות בגין הפסקה של העיבוד  2020שפירטתי בחוברת הבקשה לצורך העסקת עובדים זרים לשנת 

 . בכל מועד לאחר הגשת הצהרה זו, באופן מיידי וללא דיחוי

 

לשלטונות המס בהתאם  , כפי שהוגשו( מכירת תוצרת חקלאית טרייה בלבד) ההכנסות מפעילות חקלאיתסך  .9
 :והינ, 2020לדוח המצורף לשנת 

 

 

 

 

  

להעסקת )אם הוקצה( דיווחתי דיווח כוזב אהיה צפוי לביטול כל היתר שהוקצה לי ימצא כי ידוע לי, כי במידה ו .10
, וזאת בנוסף לכל סנקציה אחרת על פי על ידי הגורם המוסמך תרים בעתידיים וכן לסירוב למתן ה/ים זר/עובד
 דין. 

 הנני מצהיר בזאת בנוסף כי אני מוסמך לחייב בחתימתי את התאגיד -נו תאגידיהבקשה הבמקרה בו מגיש  .11
 .ומצרף בזאת אישור מורשי חתימה בתאגיד

הממונה ברשות האוכלוסין  בישראל כפופה להחלטתהיתרים להעסקת עובדים זרים הקצאת דוע לי כי י .12
 לאחר היוועצות עם משרד החקלאות ,חוק"()להלן: "ה 1991-, כהגדרתו בחוק עובדים זרים, התשנ"אוההגירה

 תשלום כל האגרות כחוק. כן לאחר ו ,לנושא זהבלבד המשמש גורם מקצועי ממליץ  ופיתוח הכפר,

 תהיתר להעסקלי  תמשום הבטחה או התחייבות של הרשויות לת ה על הקצאהאין בפרסום המלצידוע לי כי  .13
לא  . בהתאם, ידוע לי כילהעסקת עובדים זרים בחקלאות כל זכות קנויהלי לא קיימת וכי  עובד זר בחקלאות

מצד  לרבות טענות כאמור ,תעמוד לי טענה כלשהי לעניין הבטחה שלטונית ו/או התחייבות ו/או הסתמכות
 לעניין כמות העובדים ו/או  להעסקת עובד זר בחקלאות קבלת היתראי לעניין מטעמי, צדדים שלישיים 

                                                 
 האמור בטופס זה בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה ולהיפך. 2

 סך כולל במילים סך כולל בש"ח  

 
)₪(__________________ 

 
_____________________________ 
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לכן עליי לכלכל את צעדי תוך ידיעה כי מתן ההיתר אינו מבטיח העסקת מספר ו שהוקצתה או לא הוקצתה לי.
 זה או אחר של עובדים זרים על ידי בכל רגע נתון וכי מימוש ההיתר הוא באחריותי בלבד.

של משרד החקלאות ופיתוח  האינטרנט באתרשיפורסמו  המרביות המומלצות ההקצאות רשימתידוע לי כי  .14
וכן רשימת ההקצאות כפי שיפורסמו באתר האינטרנט של רשות  www.moag.gov.ilבכתובת:  הכפר

 תחליף או ,בפועלהעסקת עובד זר ל היתר הנהוות לא, www.piba.gov.ilהאוכלוסין וההגירה בכתובת: 
 . כאמור היתר לקבלת

כולם או ידוע לי כי הרשויות המוסמכות רשאיות לבטל בכל עת היתרים שניתנו לי להעסקת עובדים זרים,  .15
  האוכלוסין וההגירה. נהלי רשותול  בהתאם לחוק ,חלקם

 רשותה של האכיפה מנהל מפקחי עם פעולה ולשתף וההגירה האוכלוסין רשות נהלי פי על לפעול מתחייב אני .16
 תקופתיות, תוביקור לביצוע ים/הזר ים/העובד ולמגורי למשק להיכנס להם לאפשרובין היתר, , הכלכלה משרדו
 על סמכויותיהם הפעלת לצורך ידם על שיידרשהזר/ים  ים/העובד להעסקת בקשר מסמך כל להם להמציאכן ו

 ן.די פי

האישיים )לרבות סמל מעסיק ומען( וכן פרטי כל הקצאה מומלצת מרבית  יכי פרטילכך ידוע לי ואני מסכים  .17
משרד  תר האינטרנט שלים עבורי וכן כל תנאי או הגבלה לאותה הקצאה, יפורסמו בא/ים זר/של עובד

 רשות האוכלוסין וההגירה. החקלאות ופיתוח הכפר ו/או אתר האינטרנט של

 

 

 

 

 

 ולראייה באתי בזאת על החתום,        

 

 

 

 (תאריך ופרטים  ______________________ )נא למלא בתאריך: 

 
                                 

 תאגיד/שותפות שם משפחה/פרטי ושם  ת.ז/ ח"פ /מס' שותפות

 
 

 )וחותמת תאגיד( חתימה

          
 

 

 

 מען המגורים נייד טלפון  דואר אלקטרוני  המשק כתובת
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 2020ח רווח והפסד כפי שהוגש למס הכנסה לשנת "דויש לצרף  -חקלאי פרטי -נספח ב

 ב.לפי הנוסח המצ" 2020מפעילות חקלאית לשנת אישור רואה חשבון בדבר מחזור כספי  -תאגידב

 

 (לחברות בלבד) אישור רו"ח על מחזור כספי

 )יוגש על נייר "לוגו" של רו"ח(

 ___________ תאריך

 ,לכבוד

 ___________ח.פ  ______________חברת 

 

 31.12.2020שהסתיימה ביום לשנה  3מפעילות חקלאית  אישור על מחזור כספיהנדון : 

 

 החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:לבקשתכם וכרואי 

 על ידי משרדנו. בוקר .2031.12ליום של חברתכם  4המבוקר הכספי הדוח .א

 לחילופין:

על ידי רואי חשבון  בוקר ליום/ימים ___________של חברתכם  המבוקר הכספי הדוח

 אחרים.

 

 .הערת עסק חיאינה כוללת כוללת/  הנ"ל המבוקר הכספי שניתנה לדוח חוות הדעת .ב

 

 ,של חברתכם מפעילות חקלאית המחזור הכספי, האמור 5המבוקר הכספי בהתאם לדוח .ג

שהסתיימה  חודשים 12של  לתקופהש"ח  _____________________הינו בסך של 

 31.12.20ביום 

 

 בכבוד רב,
 
 
 ______________   שם רואי החשבון         

 
 ______________חתימת רואי החשבון      

 
 ______________      תאריך                      
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