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"ואבתשע"הכ
5112אוגוסט11

1110סימוכין:
-1055112ס'חוזרמינהלמ-


5112עסקתעובדיםעונתייםבחקלאותלשנתזמנתוההנוהלהנדון:

 
על החלטת מנכ"ל רשות  ,תרים להעסקת עובדים זריםיהנני להודיע לציבור החקלאים בעלי הה

 4, סעיף 4103בנובמבר  01( מיום 34)חכ/שלה להחלטת ממבהתאם לאחר קיום היוועצויות ההגירה, 
עובדי חקלאות  211הבאתם והעסקתם של עד  4102להתיר בשנת  ,"ההחלטה"( -)להלן להחלטה

 בכפוף לחתימה על הסדר בילטראלי לגיוס מפוקח מול ממשלת סרי לנקה. עונתיים מסרי לנקה,
 

אשר מכסה המרבית בכפוף ליים פרט את אופן הגשת הבקשות לעובדים עונתמטרת נוהל זה הינה ל
 נקבעה בהחלטה. 

 
  הגעת העובדים היא בכפוף לחתימה על הסדר בילטראלי המשך להבאת העובדים העונתייםכאמור, 

, וכן בכפוף לדרישות בפועל של החקלאים להעסיק עובדים אלו בתנאים לנקיםהסרי מול השלטונות 
 שנקבעו בחוזר זה.

 
יג' לחוק עובדים זרים 0לפי סעיף  , ככל שיינתנו,ינתנויתרים שיוקף הההוראות החוזר מהוות תנאים לת

 כאמור.המשך תוקפו של כל היתר ולצורך העסקת עובדים עונתיים אלו, ל
 

 המרבית לפי החלטת הממשלה דלעיל או הלמען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בקביעת המכס
ובדים זרים תן אפשרות להזמין עאו במ ,בקבלת תשלומי אגרותלהקצאות או המלצות  בפרסום

 זריםהעסקת עובדים לקצאת היתרים ו/או בהאו בקבלת הזמנה כזו על ידי הרשות,  מחו"לעונתיים 
ר הבאתם או שהייתם בפועל בישראל של עובדים זרים יבכדי לחייב את הרשויות להת עונתיים,
  .בענף החקלאותעונתיים 

 
בדים זרים, ובכלל זה עובדים עונתיים, מהווים נושא הנתון ודגש כי כניסתם, שהייתם ועבודתם של עוי

לשינויים והמושפעים מאירועים ושיקולים שונים, ובין היתר מדיניותה של הממשלה, הצורך בהסכמה 
העובדים ושל המעסיקים בכל הקשור לעבודה בישראל ו/או להמשך עבודה כאמור, כמו גם לקיומו  של

ולמפגש רצונות בין המדינות באשר להסדרת הגעתם של עובדים זרים של משא ומתן מורכב בין מדינות 
באמצעות הסדרים בילטראליים ובאופן התואם את הדין ואת המדיניות בישראל להסדרת הגעת 

זה לגבי מכסות  חוזרעובדים תוך צמצום תופעת גביית דמי התיווך ביתר וכיוצא בזה, ואין באמור ב
ה קבלה או אישור בקשה שהוגשה לפי הנוהל, וכן אין במתן היתר מרביות של עובדים זרים, ובכלל ז

להעסקת עובדים זרים משום הבטחה או התחייבות לאדם או לגוף כלשהו לגבי שהייתם, כניסתם 
      לישראל או עבודתם של מספר מסוים של עובדים זרים בתקופה או בתקופות מסוימות.

 
 לתנאים כדלהלן:בכפוף לסייגים דלעיל וכן  החקלאי הינ זה על ידינוהל הזמנת עובדים עונתיים לפי 
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 :להעסיקעובדיםעונתייםהבקשפנותבחקלאיהזכאיל .1

 

רשאי להגיש בקשה  4102חקלאי בעל היתר בתוקף להעסקת עובדים זרים בשנת  .א
 .להעסקת עובדים זרים עונתיים בחקלאות לפי נוהל זה

 

הבאת עובדים זרים חדשים לרשות ההגירה שיקול דעת רחב בקשר להתרת  .ב
י לחקלאי הנמצא בהליכי מחו"ל, ובכלל זה, לא תתאפשר הזמנת עובד זר עונת

ו/או חקלאי שביצע הפרות  אם הוכרז כחייב מוגבל באמצעים  ,פשיטת רגל, פירוק
 או הפרות חמורות אחרות רלוונטיות. חמורות כלפי עובדים זרים

 
 תקופתהעסקה: .5



בהתאם  העובדים העונתיים הסרי לנקיים בישראל הינהעסקה המותרת של ההתקופת  .א
חודשים ולא  2-מלא תפחת  העונתיים, אךלבקשת החקלאי בהתחשב בצורכי משקו 

   חודשים. 8 -תעלה על

 

המשך להעסקת עובדים עונתיים עם הסדר בסיום מו"מ לחתימת הערכת הרשות היא כי  .ב
כלמהלך בלישראל  יגיעו והל זה שיוזמנו  לפי נהעובדים העונתיים ממשלת סרי לנקה, 

  בדומה לעובדים הקבועים., השנה
 

שאינם בשליטת  ,לישראל עונתייםהעובדים ההגעת  ימועדלגבי ושינויים  יתכנו עיכובים .ג
  בכפוף לאמור בפסקה זו. הינה עובד זר עונתי לפי נוהל זה והזמנת הרשות 

 

יתן יהא להעסיקו במשך מספר לפי נוהל זה, נ 4102גיע לישראל בשנת העובד עונתי ש .ד
בהתחשב בצורכי ו על ידי הרשות בהתאם לבקשת החקלאימראש שנקבע  חודשים כפי

, ועד לתום לנוהל זה 'א4ולתקופות המינימום והמקסימום לפי סעיף  משקו העונתיים
 .4102-4102תוקף רישיון העבודה שיוטבע בדרכונו, באופן רציף במהלך השנים 

 

 .לפחות עונתי מתחייב להעסיק את העובד במשרה מלאהזר  חקלאי המזמין עובד .ה
בהתאם לחוק ולהוראות ההסכמים , כדין העסקה שכר ותנאילעובד שלם החקלאי י

אושרה אשר בגין מלוא תקופת ההעסקה , הקיבוציים וצווי ההרחבה הרלוונטיים החלים
 לישראל.בחוזה העבודה שיחתם עם העובד קודם הגעתו  הואשר נקבע על ידי הרשות

 

הזמנת לאחר  החקלאי לא יהא רשאי לקצר את תקופת ההעסקה של העובד העונתי .ו
 חתימה על חוזה ההעסקה. העובד ו
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ה שיחתם בינו לבין מעסיקו, תקבע בחוזה העבודתקופת ההעסקה של כל עובד עונתי  .ז
יגיע לישראל העובד  .ורישיון עבודה בישראל אשרהובהתאם לכך יונפק לעובד העונתי 

שיתאים לתוקף  כרטיס טיסה הלוך ושוב בו יצוין מועד הטיסה חזרה לסרי לנקה עם
בתום תקופת רישיון העבודה של העובד העונתי, יהא עליו לצאת . עבודתורישיון 
 . מישראל


ספק לעובד העונתי מגורים הולמים עד לתום לחובה על מעסיקו של העובד העונתי  .ח

יציאה מישראל בתום תקופת רישיון עבודתו סייע לעובד בתקופת רישיון עבודתו ול
 ובהתאם לתאריך טיסתו.

 

של העובד העונתי מעבר לתקופה  רישיון העבודהלא יהא ניתן להאריך את תוקף  .ט
 שהוטבעה בדרכונו בעת הגעתו לישראל. 


 

 :הגשתבקשהלהזמנתעובדעונתי .3
 

 לכל 2 -עד ל המעוניין להעסיק עובד עונתי מסרי לנקה מתבקש להגיש בקשהחקלאי .א
נספח א' לנוהל זה )להלן: נספח  –עונתי מסרילנקה"  למלא "טופס הזמנת עובדחודש ו

 .onati2014@piba.gov.il שבתאי לכתובת דוא"ל:  מיטל כהןהגב' א'(, ולהעבירו לידי 

 

לישראל בקש שהעובד העונתי יגיע בו הוא מהחודש החקלאי יציין על גבי נספח א' את  .ב
העסקה המבוקשת הקופת ואת ת ,4בהתאם לפירוט המועדים בסעיף לתחילת עבודתו 

יצוין כי אם חודשים.  8חודשים או  7חודשים,  2חודשים,  2: בנספח בהתאם לפירוט
טיסות  ים, אזי מחמת הצורך לתאם ולווסתמספר רב של הזמנות יוגש לחודש מסו

 ים, יתכנו עיכובים ודחיות של מועדי ההגעה של חלק מהעובדים. ההגעה של העובד

בלבדאחתרשאי להגיש הזמנה  היתר להעסקת עובדים זרים בחקלאותמעסיק שיש לו  .ג

מבוקשתתקופה  4102גבי כל העובדים העונתיים שהוא מבקש להעסיק בשנת ל הואו,
 .להזמיןעובדיםעונתייםלתקופותשונותאינורשאי

 

את אותם שוב יהא רשאי לבקש להעסיק  בעברשר העסיק עובדים עונתיים חקלאי א .ד
 בתנאי שעובדים אלו נמצאים במאגר העובדים העונתיים העובדים שעסקו אצלו בעבר, 

 שימצא ביחידת יה"ב.

 

על ידי רשות האוכלוסין יקבע  ,עובדים עונתיים 211 על תעלההבקשות  במידה וכמות .ה
 מנגנון לחלוקה. 

 

mailto:onati2014@piba.gov.il
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ירה הסמכות לסרב לבקשת חקלאי לעובדים עונתיים, אם קיים חשש כי לרשות ההג .ו
 ביצע בעבר הפרות כלפי עובדים.

 

לאחר קבלת אישור בדבר בקשתו ישלם החקלאי את אגרת הבקשה בכתובת אתר  .ז

 .nputPage.aspx?vid=151http://ecom.gov.il/Voucher/Iהאינטרנט 

 

 :מאגרהעובדיםהעונתיים .4


יגיעו לישראל נבחרו באופן רנדומאלי מתוך מאגר עובדים אשר עמדו אשר העובדים העונתיים 
 :בקריטריונים להלן

 42-43בין  טווח גילאים.  

 דיקות רפואיות תקינותב. 

 גיליון הרשעות פלילי נקי. 

 אינם עיוורי צבעים. 

  ( בישראל./בני זוגילדים /פחה מדרגה ראשונה )הוריםקרובי משאין להם 

    ישראל והעבודה  ב הכניסה טחונית או מניעה מבחינת דיני יאין כל מניעה ב 
 . לקליטתם

 
 

 :שיבוץהעובדיםהעונתייםלחקלאים .2
 

על קבלת חוזרת בדוא"ל א', תשלח הודעה 4, כאמור בסעיף נספח א' לאחר הגשת טופס .א 
הבקשה נמצאת בטיפול, וכי החלטה בבקשה והודעה על המועדים  הבקשה, בה יצוין כי

יום קודם מועדי ההגעה  41ים ישלחו בהקדם האפשרי ולפחות /המוערכים להגעת העובד
לאחר קבלת אישור בדבר בקשתו ישלם החקלאי את אגרת הבקשה המוערכים ככול שניתן. 

בתום  .http://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=151בכתובת אתר האינטרנט 
 יועברו לטיפול יחידת יה"ב. גינן שולמה אגרת הבקשה כאמורב המועד, הבקשות

 

כי אין מניעה בהתאם לנהלי הרשות וחוקי המדינה להזמין עובד עבור יה"ב יחידת  המצא .ב 
המאגר בהתאם למספור הרנדומאלי שנקבע על ידי יה"ב, מתוך ר זייבחר עובד המעסיק, 

לחקלאי יה"ב תעביר הודעת שיבוץ באמצעות מדור התשלומים. בנוסף לכך, ותשלח לחקלאי 
 חתימה.מילוי ול לחוזר זה(ב' נספח סטנדרטי )ה עותק מחוזה העסקה

 

לחתום על החקלאי על יהא עה על שיבוץ העובד/ים העונתיים, יום מיום קבלת ההוד 03תוך  .ג 

 להעביר לרשותוכן  gius@piba.gov.il-yahav המייללכתובת החוזה ולהחזירו ליה"ב 

http://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=151
http://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=151
mailto:yahav-gius@piba.gov.il
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קדון וסכום בגין השתתפות בכרטיס טיסה חזור לעובד הסרי לנקי לפי יסכומי האגרות, סכום פ
 הפירוט להלן.

 

החתום ו/או לא העביר החקלאי את החוזה ומים הנדרשים, לא שילם החקלאי את כל הסכ .ד
תתבטל. עבורו יום כאמור, הזמנת העובדים העונתיים 03ליה"ב  תוך 

 

 :ואשרתכניסה1אגרתרישיוןב5,שנתיתתבקשה,אגרהתשלוםאגר .6
 

 :יב לשלם אגרות כדלהלןמעסיק שיבקש להעסיק עובד עונתי יחוי מבלי לגרוע מהוראות כל דין, כל
 

  עבור כל עובד עונתי שהעסקתו מבוקשת.₪  211אגרת בקשה בסך 

 עבור כל עובד עונתי שהעסקתו מבוקשת )לגבי עובדים עונתיים ₪  0,411 אגרה שנתית בסך
חודשים, ישלם החקלאי אגרה חלקית בהתאם לחישוב   2שהעסקתם מבוקשת לתקופה של עד 

 (.הקבוע לפי תקנות עובדים זרים

 /עבור כל עובד עונתי מבוקש.לפי תקנות הכניסה לישראל  -₪  081 בסך 0אגרת רישיון ב 

 עונתי מבוקש עבור כל עובדלפי תקנות הכניסה לישראל  -₪  081בסך  אשרת כניסה . 

 
 :הפקדתפיקדון .0

 

₪  211יחויבו בתשלום סך של  מעסיקי עובדים עונתיים ,במסגרת ההיתר על פי נוהל זה .א
,עודטרםהגעתהעובדמראששיופקדבישראל, העונתי ד בגין כל חודש עבודה של העוב

)להלן:אשרינוהלעלידימת"שלשםצבירתכספיםשלהעובדהעונתיבחשבוןהעונתי,
 . פיקדון(

 

ב את ישראל, שלא לצורך ועזיבמועד ובלבד שהעובד  הפיקדון כאמור יועבר לידי העובד .ב
הות בה לפי הוראות חוק הכניסה יציאה זמנית ממנה, עד תום התקופה שבה הורשה לש

לישראל לאחר ניכויים לפי הוראות חוק עובדים זרים. המועד כאמור לא יהיה מוקדם 
מיום עזיבתו של העובד הזר את ישראל ולא יהיה מאוחר מתום שלושה חודשים מיום 

בתום התקופה שבה הורשה לשהות בה במידה והעובד לא יצא מישראל עזיבתו כאמור. 
רשאית רשות האוכלוסין וההגירה לחלט את סכום  ת חוק הכניסה לישראל,לפי הוראו
 הפיקדון.  

 

בהתאם לתקופת לכל עובד עונתי להפקיד שעל החקלאי להלן פירוט סכום הפיקדון  .ג
 המבוקשת: העסקה

 

  4,211 יפקיד סכום של חודשים2חקלאי המעוניין בעובד עונתי למשך .₪  

 4,111יפקיד סכום של  חודשים6שך חקלאי המעוניין בעובד עונתי למ .₪ 
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  4,211יפקיד סכום של  חודשים0חקלאי המעוניין בעובד עונתי למשך .₪ 

  3,111 יפקיד סכום של  חודשים8חקלאי המעוניין בעובד עונתי למשך .₪ 

 

ל בנוה 01הפיקדון לעובד ותנאיו יהיו בהתאם לפרק הוראות בדבר הפיקדון ובכלל זה אופן תשלום 
  בשינויים המחויבים. 4104ח אדם לשנת ועל ידי קבלני כ העסקת עובדים זרים בענף הבניין

 
או לנכות  הפיקדוןאינו רשאי לגבות מהעובד, במישרין או בעקיפין, את הוצאות   חקלאיה   ד.

 משכרו.ו אות




 כרטיסטיסהלישראלובחזרהלסרילנקה: .8
 

 לנקה לישראל וחזרה על חשבונו.  העובד הזר ירכוש את כרטיס הטיסה מסרי .א
 

 לצורך כך, בעת הגשת בקשתושרכש העובד. כרטיס הטיסה להשתתף בעלות המעסיק על  .ב
המשקף כמחצית מעלות כרטיס הטיסה ₪  4,311סך של להפקיד  המעסיק על החקלאי

 .הלוך ושוב לעובד

נט הפקדת התשלום עבור כרטיס הטיסה חזרה כאמור יתבצע באמצעות אתר האינטר .ג

סכום זה יימסר   http://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=151שכתובתו:
תקופת רישיון העבודה, בניכוי עמלות בנק וניכויים אחרים יציאתו בתום  /לאחרלעובד בעת

 .כדין

 

את הוצאות כרטיס הטיסה או  , במישרין או בעקיפין,בדלגבות מהעו אינו רשאיהמעסיק  .ד
 לנכות אותן משכרו.

 
 

 :רישיוןהעבודהלעובדהזר .9

 

יועבר לעובד העונתי במדינתו והוא יחתום על החוזה על ידי החקלאי  החוזה החתום .א
 לאחר קבלת הסבר לגבי תנאיו.

 

ורישיון  יסהכנ שירות התעסוקה הסרי לנקי יסייע לעובד למלא טופס בקשה לאשרת .ב
 עבודה בישראל.

 

יע לעובד לרכוש כרטיס טיסה לישראל ובחזרה כאשר ישירות התעסוקה הסרי לנקי יס .ג
שבועיים ממועד תום תוקף תקופת ההעסקה של העובד לא יאוחר ממועד החזרה יהא 

 בהתאם לבקשת החקלאי וחוזה ההעסקה.

http://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=151
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למועדי הכניסה תקבע בהתאם  עונתיעובד לכל  שתינתןרישיון העבודה תקופת  .ד
חודשים  2-והיציאה מישראל לפי כרטיס הטיסה שנרכש עבור העובד, אשר לא תפחת מ

 חתית נוהל זה. תחודשים כמפורט ב 8ולא תעלה על 

 

להסיע בתום תקופת רישיון העבודה יהא על העובד לצאת מישראל ויהא על החקלאי  .ה
 לשדה התעופה.  את העובד 

 

כל תקופת  למשךפואי כדין עבור העובד העונתי חובה על החקלאי לרכוש ביטוח ר .ו
דה, בהתאם להוראות חוק עובדים זרים, ושהייתו בישראל ועד תום תקופת רישיון העב

 .בהתאם לחוק זה , וכן לספק לו מגורים הולמים עד למועד האמור0330-התשנ"א

 

קודם יציאתו מארצו, יעבור העובד הכנה טרום טיסה ובה יוסברו לו תנאי חוזה  .ז
יחתום על דף מידע/כתב התחייבות  העובדהעסקה, חובותיו וזכויותיו בישראל, וכן ה

מספר טלפון להגשת תלונות  יקבל בשפתו המסביר את תנאי אשרתו לפי נוהל זה, וכן
 במקרה של פגיעה בזכויותיו. 

 

 :וכתבהתחייבותחוזהעבודה .11

 

יר לחקלאי חוזה העסקה עבתכאמור לעיל, לאחר ביצוע התשלומים ושיבוץ העובד, יה"ב  .א
 , למילוי ולחתימה. בשלוש שפותע"ש העובד 

 

 בליה" עבירולהו על ידו לסרוק את החוזה החתוםעל החקלאי  ,החוזה תחתימלאחר  .ב
 לנוהל זה.ג' 3בכתובת מייל כמפורט בסעיף 

 

 חוזה זה יועבר למדינת המוצא של העובד הזר לשם החתמת העובד הזר עליו.העתק  .ג
 

החקלאי יתבקש להגיע לשדה התעופה עם החוזה החתום. ל העובד לישראל, בעת  הגעתו ש .ד
במקביל, העובד יביא לשדה התעופה את העותק הסרוק של החוזה עליו הוא חתם בסרי 

 לנקה.

שוב   PIBAבנוכחות פקיד לחתום העובד יתבקש  ,חוזה מקורי על מנת שיהא בידי כל צד .ה

והחקלאי יתבקש לחתום על עותק החוזה החוזה שבידי החקלאי,  על עותק מקורי של
שבידי העובד, וההעתקים החתומים ימסרו לכל צד, כך שלכל צד יהא עותק חוזה ההעסקה 

 עם חתימה מקורית. 
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 :קליטתהעובדבישראל .11

 

ויהא על החקלאי או נציגו  לישראלהעונתי מועד הגעת העובד  יה"ב תודיע לחקלאי על .א
דיו חוזה עבודה חתום ופוליסת ביטוח רפואי כדין כאשר בי להגיע לשדה התעופה לאספו

 עבור העובד. 

 

יוודא הפגשה בין העובד הזר לחקלאי או נציגו, וכי  בבעת הגעת העובד לישראל נציג יה" .ב
לעובד העתק הפוליסה וחוזה העסקה החתום על ידי המעסיק, וכן העובד יקבל נמסר 

 זכותון בשפתו.
 

  ת העובד, על הנציג להגיע עם ייפוי כח מהמעסיק.במידה והחקלאי שולח נציג לאסוף א

 

 תנאיהעסקה: .15

 

יהיו זכאים לתנאי ההעסקה הרגילים של עובדים זרים בענף החקלאות  עונתייםהעובדים ה .א
וכן  בשינויים המחויבים,  בענף החקלאות, עובדים זרים  תנוהל העסקהוראות בהתאם ל
וצווי ראות ההסכמים הקיבוציים ובכלל זה הו דיני העבודה החלים בישראלבהתאם ל

-התשנ"א חוק עובדים זרים, לפי  . כמו כן יחולו על עובדים אלו הוראותרלוונטייםה רחבה
ובכלל זה חובת מתן חוזה עבודה בשפתו של העובד, תלוש שכר מפורט, ביטוח רפואי , 0330

 ומגורים הולמים. 

 

במועד תשלום השכר ידי חודש השכר החודשי של העובדים הזרים יופקד על ידי החקלאי מ .ב
לחשבון בנק  ע לפי אותו חוקבוולא יאוחר מהיום הק 0328-לפי חוק הגנת השכר, תשי"ח

שיפתח בישראל על שם העובד בלבד, כאשר לא יהיה לגורם כלשהוא מלבד העובד הזר 
וקרוב משפחה מדרגה ראשונה ייפוי כוח לפעול בו. על החקלאי לשמור אסמכתאות 

 ר.להפקדות כאמו

על החקלאי . חובת ההפקדה בחשבון הבנק לא יחול לגבי שכר העבודה לחודש האחרון .ג

ו. החקלאי ישמור את ולהחתימו על קבלת עבור חודש זה להעביר לעובד העונתי את השכר
 האישור ויציגו בפני הפיקוח במידת הצורך. 



התאם לחוזה עבודתו לפני מועד סיום העסקה ב את  במידה והעובד יצא מהארץ/ הפסיק .ד
 .באופן מידיוליה"ב  העסקה, על החקלאי להודיע על הפסקת עבודה למת"ש
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ניודעובדיםעונתיים: .13
 

על החקלאי חל איסור . אינו חל לגבי עובדים עונתיים  נוהל ניוד עובדים זרים בחקלאות .א
אלא עליו להעסיקם במשך כל תקופת חוזה  לחקלאים אחריםלנייד עובדים עונתיים 

  .  סקהההע

 

לא יוכל לנייד עובדים "קבועים" הרשומים על שמו  עובדים עונתייםבנוסף, מעסיק  .ב
. עם זאת, יוכל  המעסיק בארץ /םשהיית העובד/ים העונתילמעסיקים אחרים למשך תקופת 

, ככל לקלוט עובדים זרים "קבועים" נוספים בתקופה האמורה במסגרת נוהל הניוד הרגיל
  .שיקבע

 

 עונתייםביןמעסיקיםבעליהיתרעונתי:מעברעובדים .14



בעל  העונתיים יהא רשאי לעבור לעבוד אצל מעסיק אחר םעובד זר המועסק על פי ההיתרי .א
, וכן לאחר לאחר חתימת חוזה עבודה כדין עם החקלאי החדשעונתיים פנויים תרים יה

י שהחקלאי החדש ירשום את המעבר כדין במשרדי מת"ש, תוך תשלום החלק היחס
המתחייב של האגרה השנתית, הפקדון לעובד ותמורת כרטיס הטיסה חזור של העובד 

מעסיק המקורי /יזכה את היחזירלמת"ש. לאחר רישום המעבר וביצוע התשלומים, מת"ש 
 בגין הפרשים.

 
תרים עונתיים פגע בזכויותיו של העובד העונתי פגיעה משמעותית, יהוכח כי מעסיק בעל ה .ב

ת העובד על ידי מעסיק אחר בעלי היתר עונתי, רשאי מנהל רשות ולא התאפשרה קליט
 האוכלוסין לאפשר לעובד הזר לעבור למעסיק ללא היתר עונתי, בתנאים ולתקופה שייקבע. 

 
 .1212-431232 מספר ניתן לפנות לעו"ד איריס מעיין, ממונה על זכויות עובדים זרים, בטלפון לתלונות

 

להלןהוראותביצוע: .12


ימלא את טופס ו לכל חודש  2 -יגיש בקשה עד ל אי אשר מעוניין להעסיק עובד עונתיחקל    .א
לכתובת מייל: ויעבירה לידי מיטל כהן שבתאי  לנוהל זה, הבקשה לגיוס, נספח א'

piba.gov.ilonati2014@ 

 

עד  4102נובמבר ועד לחודש ספטמבר חודש ל מניתן להגיש בקשות להזמנת עובד עונתי הח     .ב
 .לכל חודש 2-ה

 

ישלמו  ,קיבלו הודעה בדבר אישור בקשתםאשר  מעסיקיםלאחר חתימה על ההסכם כאמור,      .ג
באתר שולם תהאגרה בגין כל היתר שהוקצה להם. ₪  211 אגרת בקשה בסך בשלב ראשון 

 . http://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=151האינטרנט בכתובת 

 

mailto:onati2014@piba.gov.il
mailto:onati2014@piba.gov.il
http://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=151


 

ראש מינהל שירות 
 למעסיקים ולעובדים זרים

  

 

 

 
 

 

10 
 24-5442266, בניין כי"ח, ירושלים, טל: 24רח' אגריפס 

  24-5461466פקס: 
 

 

 שולמה אגרת הבקשה יועברו להמשך טיפול של יחידת יה"ב.עבורן רק בקשות אשר    .ד

 

בהתאם  ייבחר עובד מתוך המאגר ,חקלאיאין מניעה לאשר את בקשת היה"ב כי  המצא   .ה
על ידי מדור  שיבוץ העובד על ידי יה"ב ותשלח לחקלאי הודעה על למספור הרנדומאלי שנקבע

 עבירו, ישלח לחקלאי חוזה העסקה סטנדרטי, עליו לחתום על החוזה ולהבנוסף. התשלומים

 .קבלתומיום  ימים 14ליה"ב תוך במייל 

 

 אגרת ,אגרה שנתיתיום,  03תוך  ,םלשל מעסיקעל ה ממת"שהודעת השיבוץ לאחר קבלת   .ו
  האינטרנט בכתובת: התשלומים כאמור יבוצעו באתר .ואשרת כניסה 0ב/רישיון 

http://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=151 

 

 יםבנוסף יהא על כל חקלאי להפקיד בבנק הפועלים, בחשבון העובד העונתי, על פי הפרט    .ז
 211, פיקדון בסך של שליחת ההודעהמיום  ימים 03שיימסרו לחקלאי בהודעה ממת"ש, תוך 

ובחוזה העסקה, וכן סך של  בנספח א'בגין כל חודש העסקה בהתאם לתקופה שפורטה ₪ 
 לנוהל 7-ו 2בסעיפים בגין כרטיס טיסה חזור לעובד הזר באתר אינטרנט כמפורט ₪  4,311

 . זה

 
, הפקדת הפיקדון ותשלום ואשרת כניסה אגרת רישיון, אגרה שנתית מת"ש יוודא תשלום

על ידי המעסיק במסגרת המועדים שנקבעו לשם כך, ורק לאחר חזור עבור כרטיס הטיסה 
 וידוא התשלומים תאושר נחיתת העובד. 

 

 ודיע לחקלאים על מועדי הגעת העובדים לישראל. ת יה"ב   .ח

 

להתייצב/מי מטעמו על החקלאי . ם משדה התעופהעל החקלאים לדאוג לאיסוף העובדי    .ט
רשות האוכלוסין  לפני מועד הנחיתה כשבידו העתק מקורי של חוזה העסקה. כשעה

)שכל צד הביא עמו(,  חתימה על שני העתקי החוזים המקוריים יוודא PIBAוההגירה/נציג 
 חוזה מקורי אחד יימסר לעובד והשני לחקלאי. 

 

החקלאי . לסייע לעובד לצאת מישראלחובה על החקלאי חלה  לאחר תום תקופת העסקה,   .י
 .העובד לשדה התעופה עם כרטיס הטיסה יסיע את

 

 
בכבודרב,                                                 

 

קייואלליפוביצ  
אשמינהלשירותר             

למעסיקיםולעובדיםזרים  
 

http://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=151
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 העתק: 

 מר אמנון בן עמי, מנכ"ל 
 ופיתוח הכפר מנכ"ל משרד החקלאותמ"מ , כהןצביקה מר 

 ברזאני, הסכמים בילטראלייםמר אהרן 
 רשות האוכלוסין וההגירה מר דניאל סלומון, עו"ד, יועמ"ש

 גב' שושנה שטראוס, עו"ד, סגנית בכירה ליועמ"ש 
 מר יוסי אדלשטיין, ראש מינהל האכיפה

 מר משה נקש, מנהל אגף היתרים
 ב"גב' רינה קונפורטי, יחידת יה

  הכלכלהעו"ד איריס מעיין, משרד 
 , משרד החוץהוברמןגב' רחל 

 רשות האוכלוסין וההגירהעו"ד יונית רוסו, מח' משפטית 
 , מנהלת אגף לשכות ותאגידיםחןעו"ד יפעת 

 ופיתוח הכפר גב' יהודית כרמי, משרד החקלאות
 גב' ענת טויטו, מנהלת אגף פלשתינאים

תפוצה פנימית





