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 8112בהתאם להיתר העסקה לשנת  לעובדים זרים 1רישיונות ב/לטופס בקשת חקלאי  -נספח ב'
באמצעות וההגירה  להארכת רישיונות של רשות האוכלוסין למרכז הארצי להעביר מסמך זה יש 

  2012לשנת להלן,  1לפי סעיף  העובדים הזרים קובץ  פירטי  העברתעת בקובץ סרוק בדוא"ל 
 

 חקלאי _____ ____________/ ח.פ.אני הח"מ _________________ ת.ז. .1
תאם בה 2012בענף החקלאות לשנת בעל היתר להעסקת עובדים זרים _____________________ 

הארכת האשרות ורישיונות העבודה  לבצעבזה  מבקש   יג' לחוק עובדים זרים )להלן: היתר(1לסעיף 
אשר בגינם שילמתי אגרה שנתית ואגרת ( נות)להלן: רישיו( של העובדים הזרים לענף החקלאות 1)ב/

 רישיון. 

תהא בהתאם לתנאי ההיתר  הרישיונות הארכתאני מבין ומסכים כי העסקת העובדים הזרים לאחר  .2
"תנאי  2.3.0002מספר ובנוהל  יג' לחוק עובדים זרים1ההעסקה לפי סעיף  כפי שפורטו בהיתרבידי ש

המפורסם באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין  "העסקת עובדים זרים בענף החקלאותל ההיתר
 וההגירה.

ידרש למסור את דרכונו לצורך הדבקת יבמסגרת הליך הארכת הרישיונות, העובד הזר אני מבין כי  .3
י מבין ומתחייב שמסירת הדרכון תהיה רק לתקופה הנדרשת בפועל לצורך הארכת מדבקה חדשה, ואנ

הרישיון בלבד וכי אחזיר את הדרכונים לידי העובדים מיד עם תום ההדבקה וידוע לי כי עיכוב דרכון 
 עבירה על חוק העונשין.  השל עובד זר מהוו

תום  רק עדיוארכו ונות עבודתם אהיה רשאי להמשיך להעסיק את העובדים הזרים שרישיידוע לי כי  .4
העובד, ורק כל עוד אחזיק בהיתר בתוקף להעסיק  שהוטבע בדרכונו של כל תוקף הרישיון המוארך כפי 

יג' לחוק עובדים זרים ובהתאם לתנאי ההיתר, וכי אם ההיתר יבוטל או יפוג 1עובדים זרים לפי סעיף 
עלי להפסיק להעסיק את העובד/ים הזר/ים,  תוקפו ו/או בתום תוקף רישיון העבודה של העובד, יהא

 .1221-והמשך העסקת עובד זר בנסיבות אלו מהווה עבירה על חוק עובדים זרים, התשנ"א
עובדים זרים מעבר למספר העובדים הזרים שהנני רשאי  2012.    אני מבין כי ככול שהעסקתי בשנת 5

עלי או ככול שלא אושר על ידכם המשך העסקת עובד זר מסיבה כלשהיא,   ,2012להעסיק בשנת 
על הפסקת   וכן ללשכה הפרטית המטפלת באותם עובדים, ,שלא אמשיך להעסיק להודיע מיד לעובדים

 עובדים אלולסייע לכן אני מבין כי עלי -. כמועל פי דין תשלום מלוא תנאי העסקתם ם, תוךעבודת
ם באמצעות לשכות תיווך פרטיות בעלות היתר תיווך מרשות האוכלוסין למצוא מעסיקים חילופיי

וכי המשך   2012אלו בשנת  רשאי להמשיך להעסיק עובדים זרים כן אני מבין כי  לא אהיה . וההגירה
 . 1221-מהווה עבירה על חוק עובדים זרים, התשנ"א  2012בשנת העסקת עובדים זרים אלו על ידי 

כי כניסתם, שהייתם ועבודתם של עובדים זרים, מהווים נושא הנתון לשינויים ומושפעים  יובהר        
מאירועים ושיקולים שונים, ובין היתר, מדיניותה של הממשלה, הצורך בהסכמה של העובדים ושל 
המעסיקים בכל הקשור לעבודה בישראל ו/או להמשך עבודה כאמור, כמו גם לקיומו של משא ומתן 

מדינות ולמפגש רצונות בין המדינות באשר להסדרת הגעתם של עובדים זרים באמצעות מורכב בין 
הסכמים בילטראליים, ובאופן התואם את הדין ואת המדיניות בישראל להסדרת הגעת עובדים, תוך 
צמצום תופעת גביית דמי התיווך ביתר וכיוצא בזה. אין באמור במסמך זה לגבי מכסות מרביות של 

ו/או מתן עדיפות בהקצאת היתרים וכן אין במתן היתר להעסקת עובדים זרים משום עובדים זרים 
הבטחה או התחייבות לאדם או לגוף כלשהו, לגבי שהייתם כניסתם לישראל, עבודתם, או המשך 

 .עבודתם, של מספר מסוים של עובדים זרים בתקופה או בתקופות מסוימות
 
 

 חתימה _______________________                                        תאריך  _____________
 

  כי לאשר _________________ ת.ז.______________ הנני :לחתימה עד אישור
 

  היום זה מסמך על בפניחתם   .ז. ______________ת בעל_______ __/גב' ______מר
 

 __________: ______חתימה      _________________


