מדינת ישראל
רשות האוכלוסין ההגירה
מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הודעה על מתן אפשרות לחקלאים פעילים שאין ברשותם עובדים זרים לשנת  3102להגיש
חוברות מפקד חקלאי לצורך שקילת מתן היתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 3102
הודעה זו באה לאפשר חקלאים שאינם בעלי התרים להעסקת עובדים זרים לשנת 3102
להגיש חוברות מפקד לצורך שקילת אפשרות ביצוע הקצאת חריגה של התרים לאותם
חקלאים לשנת  .3104להלן פירוט:
 .0רקע
בהתאם לנהלים של רשות האוכלוסין וההגירה (להלן – רשות ההגירה) ושל משרד החקלאות
ופיתוח הכפר (להלן – משרד החקלאות) ,ניתן היה להגיש חוברת "מפקד חקלאי לצורך העסקת
עובדים זרים בחקלאות לשנת ( "2102להלן  -חוברת המפקד) עד ליום .20.01.02
על בסיס נתוני חוברות אלה ,כפי שאומתו או עודכנו בחלקם במהלך שנת  ,2102הוקצו לחקלאים
התרים להעסקת עובדים זרים לשנת  ,2102והרשויות הודיעו לציבור החקלאים כי הנתונים לפי
חוברות אלו ישמשו גם לצורך ההקצאה לשנת  ,2102וכי חקלאי שלא הגיש חוברת מפקד במועד
לא יהא זכאי להקצאת התרים גם לשנת .2102
יחד עם זאת ,מאחר ונמצא כי קיימים חקלאים פעילים שלא קיבלו הקצאה לעובדים זרים בשנת
 ,2102ועל מנת לשקול אם יש מקום ,לפנים משורת הדין ,לאפשר להם לקבל הקצאה לשנת ,2102
הוחלט לאפשר לחקלאים כאמור ,להגיש את חוברת המפקד עד ליום  21/01/02בכפוף לתנאים
המפורטים בנוהל זה.
יודגש כי בשלב זה טרם הוחלט אם יוקצו לשנת  3102היתרים להעסקת עובדים זרים עבור
חקלאים פעילים שאין ברשותם עובדים זרים לשנת  ,3102ולפיכך על חקלאי שיגיש חוברת
מפקד לפי נוהל זה לדעת ,כי אין בהגשת חוברת המפקד או בקבלתו על ידי הרשויות משום
הבטחה או הסתמכות למתן היתר להעסקת עובד זר לשנת  .3102עם זאת ,ככל שיוחלט להקצות
היתר אחד או יותר לשנת  3102לחקלאים פעילים שלא העסיקו עובדים זרים בשנת ,3102
חקלאי שלא יגיש את החוברת בהתאם לנוהל זה לא יהיה זכאי לקבל היתר כאמור לשנת .3102
 .3הגורמים הזכאים להגיש חוברת מפקד
כל חקלאי פעיל שלא פורסם עבורו המלצה להקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות
לשנת  2102באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה ,רשאי להגיש חוברת לפי נוהל זה.

 .2בקשה לבדיקת זכאות להיתרים לשנת 3102
(א)

המבקש שזכאותו לשנת  2102תיבדק ,יגיש עד ליום  ,21/01/02לידי מחוז משרד
החקלאות שבו מצוי משקו של המבקש ,את החוברת שכותרתה "מפקד חקלאי
לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת  "2102מלאה וחתומה על ידי
המבקש בצירוף כל הנספחים הנדרשים( .את החוברות ניתן לקבל במחוזות
משרד החקלאות-דרכי יצירת הקשר עם המחוזות מפורטות להלן בסוף נוהל זה).

(ב )

יש למלא את החוברת בהתאם להנחיות הכתובות בה ,ובכלל זה לצרף לה את כל
המסמכים הנדרשים במסגרתה בשינויים כלהלן:
 .0בכל מקום בחוברת שם נדרש למלא את נתוני  2112או  ,2101יש למלא במקום
הנתונים לשנים אלו את נתוני השנים  2100או  ,2102בהתאמה .עם זאת ,ככל
שחלה הקטנה של השטחים בשנת  ,2102לעומת שנת  2100או שנת  ,2102על
החקלאי למלא את נתוני .2102
 .2חקלאי שהחל לראשונה את פעילותו החקלאית בשנת  ,2102ימלא בכל מקום
בחוברת את נתוני שנת .2102

(ג)

את החוברת ,על נספחיו ,יש למסור ביד במשרד המחוזי של משרד החקלאות
הרלוונטי.

(ד )

יובהר כי אין למלא בחוברת שטחי גידול שחקלאי אחר קיבל בגינם היתר
בתוקף להעסקת עובד זר ,באופן מלא או חלקי ,ולא תוקצה התרים להעסקת
עובדים זרים בגין שטחים אלו

בקשה שתוגש באיחור תידחה ללא דיון.
 .2משרד החקלאות רשאי לדרוש ממבקש ההיתר מידע ומסמכים נוספים ,כפי שיראה לנכון,
לצורך הדיון בבקשתו.
 .5העברת המלצות משרד החקלאות לממונה ברשות ההגירה
(א)

במידה שבנוהלי ההקצאה שייקבעו לשנת  2102יוחלט להקצות היתרים לשנת
 2102לחקלאים פעילים שלא פורסם בגינם המלצת הקצאת בשנת  2102ושלא
העסיקו עובדים זרים לשנת  ,2102יבדוק משרד החקלאות את זכאותו להיתר של
מגיש הבקשה לפי נוהל זה ויעביר לרשות ההגירה את המלצת הקצאה לגביו,
בהתאם לכללים חישובי זכאות שיקבעו לצורך כך.

(ב )

אין בהגשת חוברת המפקד כדי להקנות כל זכות לקבלת היתרים להעסקת
עובדים זרים לשנת  2102או בכלל .הגשת החוברת בהתאם לאמור ,מהווה רק
תנאי מקדמי לצורך טיפול בבקשה לקבלת היתר להעסקת עובדים זרים

בחקלאות לשנת  ,2102אם וכאשר יוחלט להקצות התרים לחקלאים שלא הוקצו
להם התרים לעסקת עובדים זרים לשנת .2102

פרטי ההתקשרות עם מחוזות משרד החקלאות:
שם המחוז

מיקום

טלפון

פקס

צפון

קריית שמונה

12 – 6006011

12 - 6212026

צפון

עכו

12 – 2002100

12 - 2002121

עמקים

גלבוע

מרכז

חדרה

שפלה וההר

קריה חקלאית ראשון לציון

12-6202012
12-6202002
12-6202010
12-6212200
12-6212222
12 - 2600222

12-6202026

נגב

מרכז חקלאי אזורי גילת

10 – 2221222

12 - 6212210
12 - 2600220
10 – 2221226
10 – 2221220
10 – 2221261

