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חוזר סגן ראש מינהל מספר 21/13
לכבוד
החקלאים בעלי היתר להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2013
שלום רב,
הנדון :הארכה גורפת של רישיונות העבודה (ב )1/לעובדים זרים בענף החקלאות
לתקופה נוספת מעל  33חודשים
הנני להודיעכם ,כי לאחר שקילת פניות שהתקבלו מחקלאים ,הנמצאים בעונה חקלאית בוערת ואשר
ביקשו הארכת שהות נוספת לעובדיהם הזרים מעבר ל 36-החודשים הקבועים בחוק הכניסה לישראל,
התשי"ב – ( 2991להלן" :חוק הכניסה") ,החליט שר הפנים ,בהתאם לסמכות לפי סעיף 6א (ג )2לחוק
הכניסה  ,בהסכמת שר הכלכלה ובהתייעצות עם שר האוצר ,לאשר הארכה נוספת של אשרות ורישיונות
העבודה של העובדים הזרים לחקלאות ,השוהים כדין במדינה ,וזאת עד ליום .31.8.13
החלטה זו ,התקבלה על מנת למנוע פגיעה אפשרית למשקים החקלאיים ,העלולה להיווצר אם יצאו בבת
אחת עובדים זרים רבים הנדרשים על ידי חקלאים בתקופת עבודה בוערת ,אך תוך שקילת חשיבות
החלפת עובדים זרים ותיקים בעובדים זרים חדשים מחו"ל ,בהתאם להסכם הבילטראלי לגיוס עובדי
חקלאות שנחתם בין מדינת ישראל לבין ממשלת תאילנד.
הארכה גורפת זו ,תחול על כל עובד זר בחקלאות ,אשר תוקף אשרתו המוארכת ,פגה בתקופה שמיום
 62.9.26ועד ליום  ,62.8.26בתנאי שהוא שהה כדין בישראל ביום  ,62.7.26ובכלל זה עובדים זרים
בחקלאות ששהו בישראל כדין בתאריך  ,62.7.26מאחר וטרם סיימו את תקופת שהייה מותרת של 36
ימים לאחר סיום תקופת העסקה חוקית בישראל ,הניתנת לעובדים זרים לצורך היערכות ליציאה הימנה.
עובדים זרים בחקלאות ,אשר הנחיה זו חלה עליהם ,רשאים לעבוד בענף החקלאות ,בכפוף לרישום כדין
אצל חקלאי בעל היתר ,בהתאם לנהלי רשות האוכלוסין וההגירה ,עד ליום  ,62.68.26ולאחר מכן ,תתחיל
להיספר תקופת ההיערכות של  36ימים בהם הם רשאים לשהות בישראל לצורך היערכות ליציאה.
אבקשכם להודיע לעובדים הזרים המועסקים על ידכם על החלטה זו.
הודעה זו ,מהווה ,בין היתר ,החלטת הרשות בבקשות הפרטניות שהתקבלו מחקלאים ,המבקשים הארכה
של שהות עובדים זרים מחמת עונה חקלאית בוערת .לא תישלח החלטה נוספת בעניינן.
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