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 לכבוד

 
 החקלאים בעלי ההיתרים להעסקת עובדים זרים

 
 

 
  2014העסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת ל םתעניינימבדיקת פנייה להנדון: 

 
 

הוסמך מנהל רשות האוכלוסין וההגירה  2014בינואר  1( מיום 16)חכ/ 1080החלטת ממשלה ב

עובדי חקלאות עונתיים מסרי  500הבאתם והעסקתם של עד  2014במשרד הפנים להתיר בשנת 

, לאחר היוועצות עם צוות בין משרדי חודשים וזאת אם ישתכנע 8לנקה לתקופת עבודה של עד 

וגורמים אחרים לפי שיקול דעתו, כי קיימת דרישה סבירה מצד החקלאים להעסקת עובדים 

 כאמור.

 

הבאתם והעסקתם של העובדים העונתיים תותר בכפוף לקביעת הסדר בהתאם להחלטה, 

 בילטראלי בין ממשלת ישראל לממשלת סרי לנקה. 

 

תף בתוכנית הבאת עובדים להשת התעניינואשר בעבר של חקלאים וד מאבעקבות היענות נמוכה 

משרד ט יהחלמית משמעותית לצורך הבאת עובדים אלו, ואוהצורך בהתארגנות בינלעונתיים, 

 החקלאים המעוניינים להעסיק עובדיםכמות  של ערוך בדיקה מקדמיתלהחקלאות ופיתוח הכפר 

 .למשרד הפנים , לשם העברת המלצהלשנה זאת זרים עונתיים 

 

בלבד  2014מובהר בזאת כי פנייה זו נועדה לבחינת הדרישה להעסקת עובדים זרים עונתיים לשנת 

להעסקת עובדים זרים עונתיים ולא תשמע טענה כלשהי לעניין  ואין בה משום הבטחה שלטונית

  .הסתמכותהבטחה שלטונית ו/או התחייבות ו/או 

 

( 16)חכ/ 1080 יעת המכסות המרביות )לפי החלטת הממשלהזאת ועוד ולמען הסר ספק, אין בקב

, בכדי לחייב את הממשלה להתיר הבאתם ( או אפשרות הבאת עובדים זרים 2014בינואר  1מיום 

 דלעיללפי המכסה המרבית שנקבעה בהחלטה או שהייתם בפועל בישראל של מס' עובדים זרים 

 .או בכלל
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 :וצעתהמ להלן פרטים עיקריים אודות התוכנית

 

לא תפחת משישה חודשים ולא תעלה על  ת העובדים הזרים העונתייםתקופת העסק .1

 .שמונה חודשים

 .2014במהלך רבעון האחרון של שנת   ואלהגעת העובדים ההצפי  .2

במשך כל   מלאהחקלאי המזמין עובד עונתי מתחייב להעסיק את העובד במשרה  .3

  .את תקופת ההעסקה א רשאי לקצרלא יההוא והתקופה בגינה ביקש להביא את העובד, 

"קבועים" הרשומים על זרים מעסיק עובדים עונתיים לא יוכל לנייד עובדים חקלאי ה .4

משך תקופת שהיית העובד/ים העונתי בארץ. עם זאת, יוכל  לשמו למעסיקים אחרים 

תקופה האמורה במסגרת  נוהל הניוד המעסיק לקלוט עובדים זרים "קבועים" נוספים ב

 הרגיל. 

יהיו זכאים לתנאי ההעסקה הרגילים של עובדים זרים בענף  עונתייםהעובדים ה .5

בענף החקלאות, בשינויים הוראות נוהל העסקת עובדים זרים בהתאם ל ,החקלאות

ובכלל זה הוראות הסכמים  דיני העבודה החלים בישראלהמחויבים,  וכן בהתאם ל

חוק לפי  . כמו כן יחולו על עובדים אלו הוראותם וצווי הרחבה רלוונטייםהקיבוציי

ובכלל זה חובת מתן חוזה עבודה בשפתו של העובד, תלוש , 1991-התשנ"א עובדים זרים, 

 שכר מפורט, ביטוח רפואי ומגורים הולמים. 

 הבאים:הסכומים בתשלום  חויביחקלאי המזמין עובד עונתי  .6

על יהא לצורך כך, . )הלוך ושוב( ש העובדורכישיסה כרטיס הטעלות מ מחצית 6.1

המשקף כמחצית מעלות כרטיס  , סכום₪ 1,600סך של מראש החקלאי להפקיד 

 כאמור. טיסה 

 עבור כל עובד עונתי שהעסקתו מבוקשת.₪  600אגרת בקשה בסך  6.2

עבור כל עובד עונתי שהעסקתו מבוקשת )לגבי עובדים ₪  1,210אגרה שנתית בסך  6.3

חודשים, ישלם החקלאי אגרה חלקית  6שהעסקתם מבוקשת לתקופה של  עונתיים

 בהתאם לחישוב הקבוע לפי תקנות עובדים זרים(.

עבור כל עובד עונתי לפי תקנות הכניסה לישראל   -₪  180בסך  1אגרת רישיון ב/ 6.4

 מבוקש.

עבור כל עובד עונתי לפי תקנות הכניסה לישראל   -₪  180אשרת כניסה בסך  6.5

 .תמבוקששהעסקתו 

שיופקד של העובד העונתי בישראל,  בגין כל חודש עבודה₪  500תשלום  סך של  6.6

מראש, עוד טרם הגעת העובד העונתי, בחשבון אשר ינוהל על ידי מת"ש לשם 

חודשים,  6)חקלאי המעוניין בעובד עונתי למשך . צבירת כספים של העובד העונתי

חודשים יפקיד  7בד עונתי למשך חקלאי המעוניין בעו₪,  3,000יפקיד סכום של 

חודשים יפקיד סכום של  8חקלאי המעוניין בעובד עונתי למשך ו₪  3,500סכום של 

 שיימסר לעובד בעת יציאתו מישראל כדין. ןכפיקדוכספים אלה ישמשו  .₪( 4,000
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ם , אם הממונה יחליט  להסדיר זאת בהתאזרים עונתיים חקלאי המעוניין להעסיק עובדים      

יהודית כרמי , מנהלת תחום עבודה הגב' , יפנה על גבי הטופס המצ"ב אל להסדר כמפורט לעיל

או באמצעות מחוזות  ,03-9485873פקס מס' ב, במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ועובדים זרים

 . 24/5/14משרד החקלאות, לא יאוחר מיום 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 יהודית כרמי

 עבודה    מנהלת תחום

 ועובדים זרים

 

 

 

 


