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 הודעה על אפשרות לבטל חוברת מפקד חקלאי שהוגשה לצורך העסקת

   ולהגיש במקומה חוברות מפקד חדשות  2012  עובדים זרים בחקלאות לשנת 

(פיצול חוברת מפקד מקורית)

  רקע כללי.1

 דן אביבי ואח' נ' משרד החקלאות ופיתוח ,55073-11-11לצורך יישום שוויוני של פסק הדין שניתן בעת"מ .1

 , היה מאוגד בתאגיד אשר הגיש 'חוברת30.5.11הכפר ואח', הוחלט לאפשר לכל חקלאי אשר נכון ליום 

 חוברת המפקד המקורית/ חוברת (להלן – 2012מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 

(המפקד  ), להגיש טופס בקשה לביטול חוברת המפקד המקורית ולהגיש9.10.11) עד המועד שנקבע לכך 

 חוברת מפקד חדשה במקומה, ככל שהתאגיד פורק או ככל שהחקלאי פרש ממנו, ולבחון את ההכרה בו

זאת, בחקלאות.  זרים  עובדים  הקצאת  לצורך  נפרד  ההוראותכמשק  מכלול  אחר  ימלא  שהוא  בתנאי    

והתנאים המצטברים שיפורטו להלן.

 שותפות (רשומה או לא רשומה) או חברה או אגודה שיתופית: לעניין זה, "תאגיד" הוא אחד מאלה בלבד

 חקלאית שהוקמה על ידי אגודות שיתופיות מסוג קיבוץ שיתופי, קיבוץ מתחדש, כפר שיתופי, מושב עובדים

או מושב שיתופי.

 ניתן להגיש טופס בקשה לביטול חוברת המפקד המקורית אשר הוגשה במועד ולהגיש במקומה חוברות.2

 1.9.12מפקד חדשות, אך ורק בתנאי שהתאגיד אשר הגיש את חוברת המפקד המקורית יתפרק עד ליום  

 (ככול שמדובר בפירוק חברה או אגודה שיתופית חקלאית, התנאי הוא כי הליכי הפירוק יחלו  עד ליום

  יפרוש ממנו30.5.11), או בתנאי שהחקלאי שהיה חבר בתאגיד נכון ליום 2012  ויסתיימו עד  סוף שנת 1.9.12

.  להלן3והכל כמפורט בסעיף ב' ,לפי העניין, 1.9.12עד ליום 

לעיל, ניתן להגיש טופס בקשה לביטול חוברת המפקד המקורית, יחד עם כל2בהתקיים האמור בסעיף .3   

 בהקשר.  להלן2 ו- 1והכל כמפורט בסעיף ב', 1.9.12חוברות המפקד החדשות המוגשות במקומה, עד ליום 

 זה יוער, כי לא ניתן לכלול בחוברות המפקד החדשות גידולים ו/או שטחים שלא דווחו במסגרת חוברת

 המפקד המקורית. גידולים ושטחים נוספים על אלו שהופיעו בחוברת המפקד המקורית, לא יילקחו בחשבון

   יודגש, כי טופסי בקשה לביטול חוברת המפקד המקורית ו/או  על ידי הרשויות בעת בדיקת החוברת. כמו כן 

.    לא יטופלו  1.9.12  חוברות מפקד חדשות שיוגשו לאחר יום 

 לאחר סיום בדיקת כל חוברות המפקד החדשות, בכוונת הרשויות לעשות שימוש בנתוני חוברות המפקד.4

 המקוריות שלא בוטלו, יחד עם נתוני חוברות המפקד החדשות, לצורך הקצאת היתרים להעסקת עובדים

 . הרשויות יהיו רשאיות לעשות שימוש בנתונים אלו לצורך הקצאת היתרים2013זרים בחקלאות לשנת 

להעסקת עובדים זרים בחקלאות גם לשנים שלאחר מכן.  

יוביל בהכרח להגדלת מס'  ויודגש, ביטול חוברת המפקד המקורית והגשת חוברות חדשות במקומה לא 

העובדים שיאושרו לכל אחת מהבקשות החדשות, ככל שיאושרו, ביחס לאלו שהיו מאושרים בגין חוברת 

1
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 המפקד המקורית, ככל שהיו מאושרים, שכן לא ניתן לדעת בשלב זה מה הביקוש לעובדים, בעוד שהמכסה

הכוללת להעסקת עובדים זרים שנקבעה לענף החקלאות נותרה בעינה.

  הוראות ביצוע.2

:  הוראות לעניין הגשת טופס בקשה לביטול חוברת המפקד המקורית.1

 טופס בקשה לביטול חוברת המפקד המקורית יוגש אל מחוז משרד החקלאות ופיתוח הכפר בו הוגשה.1

.1.9.12חוברת המפקד המקורית עד ליום 

 במידה שמדובר בפרישה מתאגיד או ככל שמדובר בפרוק שהחל לאחר הגשת חוברת המפקד המקורית.2

 אך טרם הושלם במועד הגשת טופס הבקשה לביטול, על הטופס להיות חתום בידי מורשה חתימה כדין

 של התאגיד, בצרוף חותמת התאגיד. יש לצרף אישור מאת עו"ד כי נכון למועד החתימה על גבי הטופס,

חתימת מורשה החתימה בצרוף חותמת התאגיד מחייבת את התאגיד לעניין הבקשה.

 במידה שהתאגיד פורק במועד שקדם להגשת טופס הבקשה לביטול, על הטופס להיות חתום בידי כל מי.3

. 9.10.11שהיה חבר בתאגיד נכון ליום 

:  הוראות לעניין הגשת חוברות מפקד חדשות.2

 יחד עם טופס הבקשה לביטול חוברת המפקד המקורית, יש להגיש את כל חוברות המפקד החדשות.1

המוגשות במקומה. 

מי שרשאי להגיש חוברת מפקד חדשה הוא:.2

 בפרישה מתאגיד - רשאי להגיש חוברת מפקד חדשה כל  מי שהיה חבר או שותף בתאגיד נכון ליום.1

להלן.30.5.11 פירוקו, כמפורט  או  מהתאגיד  הפרישה  לעניין  לכך שמתקיימות ההוראות  בכפוף   , 

במקרה של פרישה, על התאגיד להגיש חוברת מפקד חדשה. 

  היה30.5.11בפירוק תאגיד, לרבות הליך פירוק - רשאי להגיש חוברת מפקד חדשה כל מי שנכון ליום .2

חבר או שותף בתאגיד שהגיש את חוברת המפקד.

 לחוברת מפקד חדשה המוגשת על ידי מי שבמועד הגשת חוברת המפקד המקורית היה חבר או שותף

 בתאגיד, יש לצרף אישור מאת עו"ד בנוגע לכך שמגיש חוברת המפקד החדשה לא הצטרף כשותף/חבר

 .30.5.11בתאגיד לאחר המועד שפורסם להגשת חוברת המפקד המקורית- 

ומיקומו) שהופיעו.3 (היקף הגידול  ושטחים  גידולים  על  ורק  בחוברת המפקד החדשה אך  לדווח   ניתן 

 ויודגש, סך הגידולים והשטחים שיופיעו בחוברות המפקד החדשות צריכיםבחוברת המפקד המקורית. 

 להיות זהים לאלו שהופיעו בחוברת המפקד המקורית, במקומה הוגשו. שטחים שיופיעו בכפילות ביותר

המפקד מחוברות  ימחקו  המקורית,  המפקד  בחוברת  הופיעו  שלא  או  אחת  חדשה  מפקד   מחוברת 

.החדשות
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:  הוראות לעניין הפרישה מהתאגיד או פירוקו כתנאי להגשת חוברת מפקד חדשה.3

  שותפות לא רשומה.1

.1.9.12 השותפות - הזכאות מותנית בכך שהפירוק הושלם עד ליום בפירוקככל שמדובר .1

 לחוברת: לצרףעל החקלאי מגיש חוברת המפקד החדשה 

אישור בדבר מועד  ההצטרפות לשותפות חתום על ידי מע"מ..1

אישור בדבר מועד סגירת תיק השותפות חתום על ידי מע"מ בציון תאריך הסגירה..2

אישור בדבר פתיחת תיק  עוסק מורשה במע"מ על שם מגיש חוברת המפקד החדשה. .3

תצהיר בפני עו"ד בנוגע לכך שהשותפות לא הייתה חייבת על פי דין ברישום ברשם השותפויות     .4

וכי היא לא נרשמה ברשם השותפויות.

.1.9.12 משותפות - הזכאות מותנית בכך שהחקלאי פרש מהשותפות עד ליום בפרישהככל שמדובר .2

 לחוברת המפקד:לצרףעל החקלאי 

אישור בדבר מועד ההצטרפות לשותפות חתום על ידי מע"מ..1

אישור בדבר מועד הפרישה מהשותפות חתום על ידי מע"מ. .2

אישור בדבר פתיחת תיק עוסק מורשה במע"מ על שם מגיש חוברת המפקד החדשה..3

 תצהיר בפני עו"ד בנוגע לכך שהשותפות לא הייתה חייבת על פי דין ברישום ברשם השותפויות.4

וכי היא לא נרשמה ברשם השותפויות.

  שותפות רשומה.2

.1.9.12 השותפות - הזכאות מותנית בכך שהפירוק הושלם עד ליום בפירוקככל שמדובר .1

החדשה  המפקד  חוברת  מגיש  החקלאי  כילצרףעל  המעיד  השותפויות  מרשם  נסח  לחוברת    

השותפות נמחקה. 

.1.9.12 משותפות - הזכאות מותנית בכך שהחקלאי פרש מהשותפות עד ליום בפרישהככל שמדובר .2

  לחוברת המפקד החדשה נסח מרשם השותפויות המעיד כי הוא אינו רשום עודלצרףעל החקלאי 

בנסח השותפות שממנה פרש.

  חברה.3

 , והושלם לא1.9.12 חברה - הזכאות מותנית בכך שהפירוק  החל לא יאוחר מיום בפירוקככל שמדובר .1

.31.12.12יאוחר  מיום 

  לחוברת נסח מרשם החברות בנוגע לסטטוס שללצרףעל החקלאי המגיש חוברת המפקד החדשה 

 , יהא על החקלאי להגיש למשרד31.12.12 ויודגש, עד ליום ).החברה ("לקראת פירוק"/"מחוסלת"

 .31.12.12החקלאות ופיתוח הכפר נסח נוסף מרשם החברות המעיד על כך שהחברה חוסלה עד ליום 

3
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  על2013ככל שלא יעשה כן, הוא לא יהיה זכאי לקבלת היתר להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 

שמו.

.1.9.12 מחברה  - הזכאות מותנית בכך שהחקלאי פרש מהחברה עד ליום בפרישהככל שמדובר .2

לחוברת המפקד החדשה נסח מרשם החברות המעיד כי  הואלצרףעל החקלאי שפרש מהחברה    

.אינו רשום עוד בנסח החברה שממנה פרש

   אגודה שיתופית חקלאית שהוקמה על-די אגודות שיתופיות מסוג קיבוץ שיתופי, קיבוץ מתחדש, כפר.4

שיתופי, מושב עובדים או מושב שיתופי

 , והושלם1.9.12האגודה -  הזכאות מותנית בכך שהפירוק  החל לא יאוחר מיום בפירוק ככל שמדובר .1

.31.12.12לא יאוחר  מיום 

 על החקלאי (קיבוץ שיתופי/ קיבוץ המתחדש/ כפר שיתופי/ מושב עובדים/ מושב שיתופי) המגיש

לחוברת אישור מאת רשם האגודות השיתופיות לעניין פירוק האגודהלצרףחוברת מפקד חדשה    

לכל להגיש  יש  כאמור  אישור  ויודגש,  המקורית.  הבקשה  חוברת  את  הגישה  אשר   השיתופית 

 . ככל שלא יעשה כן, הוא לא יהיה זכאי לקבלת היתר להעסקת עובדים31.12.12המאוחר עד ליום 

 על שמו.2013זרים בחקלאות לשנת 

  מהאגודה - הזכאות מותנית בכך שהחקלאי(קיבוץ שיתופי/ קיבוץ המתחדש/בפרישהככל שמדובר .2

.1.9.12כפר שיתופי/ מושב עובדים/ מושב שיתופי)  פרש מהאגודה עד ליום 

 על החקלאי (קיבוץ שיתופי/ קיבוץ המתחדש/ כפר שיתופי/ מושב עובדים/ מושב שיתופי)  שפרש

  לחוברת המפקד החדשה אישור מאת רשום האגודות השיתופיות בנוגע לכך שהואלצרףמהאגודה 

אכן פרש מהאגודה אשר הגישה את חוברת המפקד המקורית.

:  הוראות למילוי החוברת החדשה.4

קרא/י את ההוראות למילוי החוברת בעיון ומלא/י אחר ההוראות על מנת לאפשר טיפול נאות..1

ולצרף את כל המסמכים.2 יד ברור וקריא (בעט בלבד)   את החוברת יש למלא על כל פרטיה בכתב 

הנדרשים.

 חוברת אשר לא תוגש בשלמותה, ובכלל זה מילוי כל הפרטים, ואשר לא יצורפו אליה כל המסמכים.3

.לא תטופלהנדרשים - 

.לא תטופלחוברת אשר לא תוגש במועד - .4

: למילוי על ידי החקלאי- פרטים אישיים ונתוני מפרט משק6-9דפים .5

 : אישור רו"ח בנוגע לנתונים הכספיים , אישור עו"ד בדבר שותפות/חבר בתאגיד של מגיש חוברת10דף 

המפקד החדשה בעת מועד הגשת חוברת המפקד המקורית 

 : למילוי על ידי החקלאי- כמות עובדים מבוקשת והצהרת המבקש11דף 

4
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: אישור הגשת חוברת המפקד חתום על ידי המתכנן (העתק למגיש החוברת)12דף 

: לשימוש משרדי בלבד13דף 

 : למילוי על ידי החקלאי - טופס חריגים - במקרים בהם לחקלאי, מגיש החוברת, יש מגבלה רפואית14דף 

מוכחת המגבילה את עבודתו במשק

  שונות.3

בדפים .1 ו- 1האמור  ביחס2  גם  המחויבים  ובשינויים  בהתאמה  יחול  המקורית  בחוברת המפקד    

לחוברת המפקד החדשה.

דפים .2 את  למצוא  ו-1ניתן  החקלאות2  משרד  של  האינטרנט  באתר  המקורית  המפקד  בחוברת    

www.moag.gov.ilבכתובות 

 טופס בקשה לביטול חוברת המפקד המקורית ניתן לקבל במשרדי המחוז האזורי ובאתר האינטרנט.3

 www.moag.gov.ilשל משרד החקלאות ופיתוח הכפר בכתובת 

 למען הסר ספק, יובהר כי בחינת אופן ההתאגדות, לרבות ביחס לשותפות, יעשה בהתאם לקבוע לעיל.4

  לחוברת המפקד המקורית. בהקשר זה יודגש פעם נוספת, כי האפשרות לבטל2 בדף 7ולא בהתאם לסעיף 

 את חוברת המפקד המקורית ולהגיש במקומה חוברת חדשה היא אך ורק בהתאם לאמור לעיל ובכפוף

למועדים הקבועים במסמך זה. 
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