
 מדינת ישראל       
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 זרים תחום עבודה ועובדים
  

 ציבור החקלאים:  לכבוד
 

  2019הזמנה להגשת בקשה לקבלת המלצה להעסקת עובד זר לשנת 
 על ידי חקלאים נעדרי זכאות

 

המשרד למתן ת והמלצ"( כי המשרדהודיע משרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן: "  18/7/18ביום 

על נתוני המפקד  נהתתבסס ,2019לשנת על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ת עובדים זרים והקצא

 .  2018-ו 2017עדכוניו במהלך השנים , על 2015החקלאי שנערך לשנת 

 

לחלוקה.  עובדים זריםשל  מצומצמת כסהיתרת מנוצרה  ,בקשות ע"י חקלאיםמביטול כתוצאה 

הם ו, 2018שנת ב עובד זרהעסקת לזכאות אין להם  אשרלחקלאים  לאפשרהוחלט  בהתאם,

בבקשה אל המשרד באופן הקבוע בהודעה זו, לפנות  בתנאי הזכאות במועד הגשת החוברת עומדים

  .2019לשנת  ,עובד להעסקתהמלצה  תקבלבדיקת ל

  www.moag.gov.ilהבקשה תוגש על גבי נוסח חוברת הנתונים המצויה באתר המשרד בכתובת: 

המחוזות  תבהתאם לרשימ הסמוך למשק החקלאילמחוז משרד החקלאות "(, החוברת)להלן: "

 )כולל(. 2018בנובמבר  29ועד  2018 נובמבר 31  :, בין התאריכיםבצירוף מיפוי שטחי הבקשה 
 

משרד ה, יבחן ובכפוף ליתרת המכסה הפנויה אשר תהא במועד זה 2018דצמבר במהלך חודש 

 –)להלן  לממונה ברשות האוכלוסין וההגירהכאמור  2019לשנת מתן המלצה  אפשרות של

  .פרטנית של מגיש הבקשה על ידי הרשות בכפוף לבחינת זכאות, (הרשות
 

או ,  לעיל בהודעה זומאוחר מהנקוב  במועדתוגש לא תמולא בהתאם להנחיות ו/או ר שא חוברת

 .תדחה על הסף - 2019חוברת שיכללו בה שטחים חקלאיים שהוקצו בגינם עובדים זרים לשנת 

 
תר להעסקת יההמלצה או  תזכות לקבלכל להקנות כדי  חוברתהאין בהגשת למען הסר ספק, 

בקשה בחינת הלצורך  מהווה תנאי מקדמיחוברת ההגשת . בכללאו  2019לשנת  עובדים זרים

  .בלבד בחקלאות העסקת עובד זרהיתר להמלצה למתן קבלת ל

 

  :דלהלן רשימת מחוזות המשר

 מחוז
 

 פקס טלפון מיקום

 קריית שמונה צפון
 

6816100 – 04 6902597 – 04 

 04 – 9853020 04 – 9853011 עכו צפון
 04-6489109 גלבוע עמקים

04-6489119 
04-6489105 

04-6489127 

 חדרה מרכז
 

04-6303411 
04-6303423 

6303408 – 04 

 קריה חקלאית ראשון לציון שפלה וההר
 

9559999 - 03 9559998 – 03 

 מרכז חקלאי אזורי גילת נגב
 

9920999 – 08 
 

9920970 – 08 
9920970 – 08 

 

http://www.moag.gov.il/

