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מעסיקים בעלי היתרים להעסקת עובדים זרם בענף החקלאות   לכבוד:    

  לשכות פרטיות  בענף החקלאות              

 

 א.ג.נ.

 

אשר   בענף החקלאות  זרים ם עובדילישראל של  חזרתם להתרת תנאים להגשת בקשה ן יהודעה בעני

 ב" אינטר ויזה" יצאו לחופשת מולדת במדינתם 

 

אשר יצאו  החקלאותפנדמיית הקורונה, עובדים זרים לענף בעקבות כידוע, מחמת הגבלות שהוטלו  

מישראל לחופשה לאחר שקיבלו אשרת "אינטר ויזה" לצורך חזרתם למדינה, לא יוכלו לממש את האינטר 

זרה לישראל.חויזה, ורבים מהם ממתינים בחו"ל ל  

 

לאור ההתפתחויות בקשר להתמודדות עם הפנדמיה, בהתחשב בצורך בעבודת עובדים אלו ולאחר 

זרים  חקלאותעובדי להחזרתם לישראל של     להגשת בקשה תנאיםהלהלן  ,היוועצות עם משרד הבריאות 

ולא שבו לישראל בשל צעדי המניעה להתפשטות  ב"אינטר ויזה"  יצאו מישראל לחופשת מולדת אשר 

 מגפת הקורונה. 

 

 מישראל לחופשת מולדתיצאו שזרים   חקלאות עובדי  נםיהכלל תחת מתווה זה יעובדים הרשאים לה 

בלבד שבעת ו 18.2.2020 החל מיוםפג ניתן להם אינטר ויזה שהאשרת תוקף  אשר באשרת "אינטר ויזה"  ו

  חודשים בישראל.  63 סיים טרםהכניסה המחודשת לישראל, העובד 

 

לעמוד  מעוניינים ויהיש )להלן "המעסיק"(החקלאות להעסקת עובדים זרים לענף מעסיקים בעלי היתר  

להגיש רשאים יהיו  ,העסקי םלשיקול דעתבהתאם  זה,  עדכני אשר מפורטות במתווההוצאות בבחובות ו

  .יציאתם לחו"ל בעתידם  עלשהועסקו בקשות להזמנתם בחזרה של ישראל של עובדים 

 

של נסיבות בלתי צפויות, ובין היתר נסיבות  אפשרויותפרסומו, אך לאור יובהר כי מתווה זה נכון לעת 

רשות  בהתאם לשיקול הדעת שלהקשורות לפנדמיית הקורונה העולמית וכדו', יתכנו שינויים במתווה זה 

 הנוספים. ישראלים ומשרדי הממשלה  , מדיניות המדינה השולחת משרד הבריאות האוכלוסין וההגירה,

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 
 

האגף להסכמים בילטרליים    

Bilateral Agreements Division  

חייךאיתך, במסלול   

 

www.piba.gov.il 

 

 , ירושלים42רח' אגריפס 

 בניין כי"ח, 

  02-6294456/9טל:  

 

 

 

 לכניסת העובדים:להלן הדרישות 

זרים הקבועות ה החקלאותרק בכפוף למכסות המרביות של עובדי  עובדים תעשההסת יכנ .1

 ממשלה.הבהחלטות 

מספר העובדים הזרים מכלל הענפים שתותר הגעתם לישראל לפי ההגבלות הנוכחיות לא יעלה על  .2

 .עובדים בכל שבועיים 500

בנוסף להסדרים לפי הנהלים הרלוונטיים להזמנתם וכינסתם לישראל של עובדים זרים לענף  .3

 , הזמנת עובדים זרים בתקופת הקורונה הנוכחית מותנית בעמידה בהסדרים כלהלן:החקלאות

 

כי הם מודעים העובדים הנכנסים יצהירו  -ן הסכמה לבידוד בישראל יבעניעובדים ההצהרות  .א

 וכי ימים לפחות בבידוד על חשבון המעסיקים 14 ךשהות בישראל במשומסכימים לחובתם ל

 להליכי אכיפה והרחקה., בין היתר אם יפרו את חובת הבידוד הם יהיו צפויים

 

 טיסות רשאים להסדיר  המעסיקים ,טיסות מסחריות רגילות במקרה של העדר – טיסות .ב

 והלשכות הפרטיות המעסיקים, זה יןילענ להבאת העובדים הזרים לישראל.מיוחדות )צ'רטר( 

 המעסיקיםטיסות כאמור, תוך מתן מענה לכלל ההליך תיאום  את ביניהם להסדיר רשאים

 שוויוני, באופן בתקופת מגפת הקורונה שיקבלו אישור מאת הרשות להבאת עובדים זרים

 .בעוד מועד לרשות האוכלוסין וההגירהמותוך מסירת פרטים אודות הטיסה 

 
 

המבקש  מעסיקכל  - לעובדים במשך שבועיים לפחות לאחר הגעתם לישראל הסדרת בידוד .ג

בבית  בבידוד העובדיםלהזמין עובדים זרים מחו"ל בתקופת הקורונה יתחייב להשים את 

 סה"כ  עובדיםשמונה  לכל היותרבה ישהו  שאינה במשק חקלאי בדירהאו  אכסניה  /מלון 

 חר הגעתםיום לא 14במשך  "מתקן הבידוד"()להלן   אחד שני עובדים בחדרלא יותר מו

המפורסמות באתר רד הבריאות לבידוד שהנחיות מלפחות, בתנאים הקבועים בלישראל 

על תנאי המגורים לעמוד גם בהוראות תקנות עובדים זרים  .משרד הבריאותהאינטרנט של 

 . לא יתאפשר מקום בידוד במשק חקלאי כי יובהר )מגורים הולמים(.

 
 

 

 ותנאים כלהלן: רותיםיחשבונו שלספק על   המעסיקעל במשך תקופת הבידוד,   .ד

 
הסדרי הבידוד, פירטי איש קשר, ליספק לכל עובד דף הסבר בשפתו בקשר  המעסיק .1

המרכז מספר הטלפון של  ובכלל זה במתקן הבידוד ומחוצה לומספרי טלפונים חיוניים 

ופירטי קשר עם הממונה על זכויות עובדי   של רשות האוכלוסין וההגירה לפניות עובדים 

 זרים במשרד העבודה.
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בכפוף  במתקן הבידודיבקר מידי יום  /הלשכה הפרטיתהמעסיקיםעובד מורשה מטעם  .2

 .צרכיהםטלפוני עם העובדים על מנת לוודא סיפוק התנאים ו לתנאי הבידוד ויצור קשר

שירותים לקיום שגרת על חשבונו ו משך כל תקופת הבידודב לעובדים יספק המעסיק  .3

אושר על מ איש קשר פרטישירותי כביסה, ארוחות ביום,  3חיים בתנאי בידוד ובכלל זה 

שיהא זמין  שלו שירותי תרגום לשפות העובדים, המעסיק ידי הרשות למתן מענים מטעם

 כרטיס סיםאמצעי ליצירת קשר עם איש הקשר/ / WI FI, 24/7מענה לעובדים לתת 

ומידע על  )את עלות כרטיס הסים ניתן לנכות משכר העובדים( ישראלי לטלפון החכם

של הרשות במקרה  המרכז לפניות עובדיםושל  המעסיקאפשרות ההתקשרות לנציגי 

 הצורך. 

כך שמירה לספק שירותי יתחייב  המעסיקאכסניה  \ככל שמתקן הבידוד הנו בית מלון  .4

יזהיר כל עובד שיבקש ושעות ביממה,  24שיהא נוכח במקום הבידוד במשך שיהיה שומר 

לצאת מהבידוד בניגוד להנחיות משרד הבריאות בקשר לבידוד ואם העובד יצא מהמקום 

הבריאות על כך באופן  דמר להודיע למשטרת ישראל/משרובניגוד להנחיות, יהא על הש

 .מיידי

 תבקרורשאים לבצע  מוסמכות אחרות רשויותו המשרדי החקלאותנציגי יצוין כי  .5

לשתף פעולה  המעסיקעל מנת לוודא קיום התנאים ועל נציגי במתקן הבידוד רנדומליות 

 עם נציגים אלו.

 
שיוסכם  במתקן בידוד אחדיעשה  תאח המומלץ כי הבידוד של כלל העובדים המגיעים בטיס

רשאים לדון באופן מרוכז לגבי הסדרת אפשרות זו  והמעסיקים שוויוניבאופן  המעסיקיםבין 

 הרלוונטיים. המעסיקיםלכלל 

 

הוצאות ימי הבידוד, אוכל וצרכים לעובדים במשך תקופה זו וכן  14ת ויודגש כי כלל הוצא

בלבד ולא ניתן לחייב את העובדים בגין כך או לנכות זאת  המעסיקיםעל חשבון  ןההשמירה 

 משכרם.

 

–ין תנאי הבידודילענ והסבר בשפת העובדים ה למקום הבידודהסעות משדה התעופ .6

 עופה למקום הבידוד וזאתעובדים הישר משדה התל הלהסדיר הסענדרשים  המעסיקים

מומלץ כי ההסעה תעשה . בלבד המעסיקיםעל חשבון ו בהתאם להנחיות משרד הבריאות 

בתיאום  שעובדיהם יגיעו באותה טיסה, םיהרלוונטי המעסיקיםבמרוכז על ידי כלל 

  .המעסיקים לכלל שוויוניבאופן הלשכה הפרטית ביניהם או באמצעות 

דובר שפת העובדים האדם  -ג"הסדרי הפגשת העובדים וכו' הסדרים פנימיים בנתב .7

זה יהא אדם  ואם לשכה הפרטיתה )נושא משרה מאושר על ידי הרשות המעסיקמטעם 

שאינו נושא משרה מאושר אזי פרטיו ימסרו לרשות קודם מועד הנחיתה לצורך בדיקה 

ויעביר לעובדים בשתפם תדרוך והסברים יפגוש את העובדים בסמוך לנחיתתם   ואישור(

 אנשי קשר וכו'. ,לגבי תנאי הבידוד
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הנחיתה, יידרש המעסיק  בסמוך למועד חתימה על הצהרת בידוד של משרד הבריאות: .8

הצהרת בידוד באתר משרד הבריאות בקישור המצב:  העובד ין יענבהצהרת בידוד  הגיש ל

 משרד הבריאות

 

לעובדים בתקופת הבידוד, חלה, ככול שלא תבוטל או   – תשלום שכר בגין ימי הבידוד .9

על ידי  9.3.2020תתוקן, תעודת המחלה הגורפת של משרד הבריאות, כפי שעודכנה ביום 

משרד הבריאות, וכותרתה "עדכון תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו 

, לפיה 2020-ש"ף( )בידוד בית( )הוראת שעה( הת2019בריאות העם )נגיף הקורונה החדש 

בתקופת  עדרותיהממכסת ימי המחלה הצבורה שלו כנגד  לקבלת תשלום רשאי העובד 

חייב לידע את עובדו האם קיימת לאותו עובד מכסת מחלה צבורה המעסיק  . הבידוד

 .מספר ימי הזכאות כאמורומהו 

 

החל ממועד על המעסיק להסדיר לכל עובד ביטוח רפואי מלא  – ביטוח רפואי מלא .10

בהתאם להוראות לפי חוק עובדים זרים,  (עבור תקופת הבידודנחיתתו בישראל )גם 

ין פניה לקבלת טיפול י, והצווים לפיו, וכן להנחות את העובדים לענ1991-התשנ"א

 במקרה הצורך.

 
המעסיק לדאוג לדווח למשרד על  –עובד שיתגלה כי חולה קורונה במהלך הבידוד  .11

ד שחושש כי פיתוח תסמינים רלוונטיים בתקופת הבידוד ולתאם הבריאות על כל עוב

לפעול לפי  המעסיקהעובד ועל . אם יתגלה כי העובד חלה בקורונה, יהא על  ובדיקה עבור

עם זאת,  יחדינתן על ידי משרד הבריאות. יוהמענה ין זה, יהנחיות משרד הבריאות לענ

אם נדרשת תקופות שהות נוספת בבידוד של העובד החולה ו/או עובדים נוספים לפי 

 .המעסיק חשבוןעל  יהיו ,הבידוד תקופת המשך, הבריאותהנחיות משרד 

 
 

 

, יתכנו שינויים בהנחיות המוצא דאות הקיימת בתקופה זו בישראל ובמדינותולאור אי הו

 ובהסדרים המפורטים לעיל. 

 

הסר ספק, יודגש כי כניסתם, שהייתם ועבודתם של עובדים זרים מהווים נושא הנתון למען 

לשינויים והמושפעים מאירועים ושיקולים שונים, ובין היתר מדיניותה של הממשלה, ובכלל זה 

מדיניות אי כניסת זרים לישראל בתקופת מגפת הקורונה ו/או התרת הכנסתם בתנאים מיוחדים 

ורך בהסכמה של  העובדים בכל הקשור לעבודה בישראל ו/או להמשך בהתחשב בפנדמיה, הצ

אין באמור בהודעה זו, משום וכן מגבלות שיוטלו על ידי המדינה השולחת.  עבודה כאמור

הבטחה או התחייבות לאדם או לגוף כלשהו, לגבי שהייתם, כניסתם לישראל או עבודתם של 

 ת מסוימות.     מספר מסוים של עובדים זרים בתקופה או בתקופו

https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation%40health.gov.il
https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation%40health.gov.il
https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation%40health.gov.il
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 זר מחופשת אינטרויזה"  חקלאותאופן הגשת הבקשה להחזרת עובד 

 

ם אשר יצאו הלכניסת עובדיבהתאם להוראות חוזר זה  מעסיקים המעוניינים להגיש בקשה

להעביר יתבקשו  ,מגפת הקורונה מגבלות  בעקבות לא שבו לישראל מחמת  ואשרלחופשת מולדת 

 yahav-hak-gius@piba.gov.il  אמצעות דוא"לב

 את הדברים הבאים:  

  פרטי העובדים בגינם מוגשת הבקשה 

  מצ"ב(  בשפה שהוא מבין מטעם העובדהצהרה חתומה( 

  מטעם נציג מורשה המעסיק/ חתום על ידי  )מצ"ב( לקיום מכלול התנאים דלעילתצהיר

 . )אם המעסיק הוא חברה( המעסיק

  פרטילרבות כתובת מדויקת וציון  ישהו העובדים,הם הבידוד ב כתובות של מקומות 

 מתקן בידוד.כל העובדים אשר ישהו בבידוד ב

  פרטי טיסה 

 

. לאחר תשלום האגרות, קהקבועות בחולשלם את האגרות דרש י, יבקשתו מעסיק אשר תאושר

על  בגין כל עובד שחזרתו תאושרמטעם הרשות   "אישור עלייה למטוסמעסיק "תנפיק הרשות ל

  לידי העובד. המודפס ה ייעל המעסיק להעביר את אישור העל .ידי הרשות 

 

  .לצורך הנפקת אשרת כניסה קבבנגקוישראל להגיע לשגרירות העובדים לא ידרשו 

 

 בכבוד רב,

 שירלי רייסין ששון 

 מנהלת אגף הסכמים בילטרליים 

  

 
 העתקים:

 גב' עינבל משש, מנהלת מינהל עובדים זרים
  מר אמנון שמואלי, מנהל אשכול נתב"ג 

שושנה שטראוס, סגנית )בכירה( ליועמ"ש עו"ד  
 גב' ענת טויטו, מנהלת מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים 

 עו"ד יפעת חן, ראש אגף תאגידים ולשכות פרטיות 
יה"בגב' יפעת בראל, מנהלת יחידת   

 דר' אסף לוי, מנהל אגף בכיר גורמי ייצור, משרד החקלאות
ישראל בבנגקוקשגריר  סגנית  ,גב' סמדר שפירא  


