משרד הפנים
רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי גבול

מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
תחום עבודה ועובדים

הודעה על מתן אפשרות להגשה באיחור של חוברות מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים
בחקלאות לשנת  2102עד ליום 20.01.02

בהתאם לפרסומים של הרשויות הרלוונטיות ,ניתן היה להגיש חוברת 'מפקד חקלאי לצורך העסקת
עובדים זרים בחקלאות לשנת ( '2012להלן  -חוברת המפקד) עד ליום .9.10.11
לצורך ביצוע המהלכים שנדרשו ליישום שוויוני של פסק הדין שניתן בעת"מ  ,55073-11-11החליט
הממונה כהגדרתו בחוק עובדים זרים ,התשנ"א  ,1991 -להקצות את ההיתרים לשנת  2012על
בסיס הנתונים שדווחו על ידי החקלאים במסגרת חוברת 'מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים
בחקלאות לשנת  ,'2010לאחר טיוב נתונים ,כך שהקצאת היתרים על בסיס הנתונים שדווחו במסגרת
חוברת המפקד  ,לאחר טיוב נתונים ,תעשה רק בשנת .2013
לאור ההחלטה להקצות את ההיתרים על בסיס הנתונים שדווחו במסגרת חוברת המפקד רק בשנת
 ,2013ובהמלצת משרד החקלאות ,החליט הממונה לאפשר לחקלאי פעיל אשר לא הגיש את
חוברת המפקד במועד בשנת  ,2011להגיש את חוברת המפקד עד ליום  ,21.10.12על מנת לאפשר
בדיקת זכאותו להעסיק עובדים זרים לשנת  2013על אף האיחור .זאת ,ככל שהוא עומד בכל
בתנאים שלהלן:
 .1החקלאי עמד בכל התנאים שנדרשו לצורך הגשת חוברת המפקד ביום .9.10.11
 .2השטחים בגינם החקלאי מבקש היתר להעסקת עובדים זרים בחקלאות לא דווחו בחוברות
מפקד של חקלאים אחרים אשר הוגשו במועד.
 .3ככל שהיקף הגידולים של החקלאי בשנת  2012קטן ביחס להיקף הגידולים בשנת  2010ו/או
ככל שהיקף הגידולים הצפוי לשנת  2013קטן ביחס להיקף הגידולים בשנים  2010ו/או
 ,2012על החקלאי לדווח על היקף הגידולים הנמוך מבין כולם והזכאות תיבחן על בסיס
היקף זה.
את חוברת המפקד יש למלא בהתאם להנחיות ,ובכלל זה לצרף לה את כל המסמכים הנדרשים,
ולהגישה למחוז משרד החקלאות הרלוונטי .ככלל ,חוברת מפקד שלא תמולא בהתאם להנחיות ו/או
לא תוגש במועד שנקבע לכך ,לא תתקבל במחוז ולא תטופל .חקלאי שלא יגיש את חוברת המפקד
במועד לא יהא זכאי לבקש התרים להעסקת עובדים זרים מרשות האוכלוסין בשנת  ,2013וככל
שחוברת המפקד תשמש בסיס נתונים להקצאה גם לגבי השנים שלאחר מכן ,גם ביחס לשנים אלו.

אין בהגשת חוברת המפקד כדי להקנות כל זכות לקבלת היתרים להעסקת עובדים זרים לשנת 2013
או בכלל .הגשת החוברת בהתאם לאמור ,מהווה רק תנאי מקדמי לצורך טיפול בבקשה לקבלת היתר
להעסקת עובדים זרים בחקלאות בשנה הרלוונטית.

מיקום

טלפון

פקס

צפון

קריית שמונה

04 – 6816100

04 - 6902597

צפון

עכו

04 – 9853011

04 - 9853020

עמקים

גלבוע

מרכז

חדרה

שפלה וההר

קריה חקלאית ראשון לציון

04-6489109
04-6489119
04-6489105
04-6303411
04-6303423
03 - 9681444

04-6489127

נגב

מרכז חקלאי אזורי גילת

08 – 9920999

04 - 6303408
03 - 9681441
08 – 9920996
08 – 9920995
08 – 9920970

