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הנדון :היתרים ,אגרות והברקות  -ענף החקלאות  -שנת 2009
.1

סעיף  4להחלטת הממשלה מספר  147מיום  12/5/2009מאמץ את מסמך העקרונות
שנחתם בין התאחדות חקלאי ישראל ,משרד האוצר ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר
בנוגע לתכנית רב שנתית בנושא עובדים זרים ועידוד תעסוקת ישראלים בענף החקלאות.

.2

מסמך העקרונות קובע כי מכסת העובדים הזרים בענף החקלאות לשנת  2009תעמוד על
 ,27,500כולל המכסה לעידוד היצוא החקלאי.

.3

עוד נקבע במסמך העקרונות כי מספר היתרי ההעסקה שיוקצו לענף החקלאות מעבר
למכסה הבסיסית יעמוד על לא פחות מ ,10% -ובכך מספר היתרי ההעסקה הכולל לא
יפחת מ 110%-ממכסת העובדים שנקבעה.

.4

בהתאם לאמור לעיל התקבל קובץ ממשרד החקלאות הכולל הקצאת היתרים לשנת
 ,2009זאת בהתבסס על ההקצאה שנעשתה לשנת  2008על סמך המפקד שנערך לצורך זה
בשנת ) 2007להלן :המפקד( ,ועל סמך המפתחות והקריטריונים שנקבעו לצורך ההקצאה
לשנת  ,2008בשינויים המחויבים.

.5

יודגש כי אין לראות בהארכת ההיתר לשנת  2009ויתור על כל טענה של הרשויות בעניין
אי נכונות הנתונים שהוצהרו במפקד או בעניין אי דיווח על הקטנת היקף הגידולים ו/או
השטחים או בעניין טעויות שנפלו בהקצאה ,וכל הקצאה שתעשה לשנת  2009תעשה
בכפוף לסיום ההליכים והבירורים לעניין נכונות המידע שנמסר לרשויות.

.6

הקצאת ההיתרים לשנת  2009כוללת ,כאמור בסעיף  3לעיל ,הקצאה נוספת בשיעור של
.10%

.7

מטרת ההקצאה הנוספת בשיעור  10%הינה לאפשר מעבר חופשי של עובדים על מנת
למנוע כבילתם למעסיק ,ולא על מנת להגדיל את מכסת העובדים כפי שנקבעה בהחלטת
הממשלה לשנת  .2009קרי :על אף שהוקצו בפועל כ 10% -היתרים נוספים ,מספר
העובדים הזרים בענף החקלאות בכל רגע נתון לא יעלה על מכסת העובדים כפי שנקבעה
בהחלטת הממשלה כאמור ,ועל כן ,בכל רגע נתון לא יינתנו אשרות עבודה מעבר למכסה
כאמור בסעיף  2לעיל ,אף אם בשל כך לא יאוישו כל היתרי ההעסקה של העובדים
הזרים על ידי המעסיקים השונים.

.8

הקצאת ההיתרים לשנת  2009פורסמה באתר האינטרנט של משרד התמ"ת בכתובת:
http://www.moital.gov.il/OvdimZarim
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יובהר כי ההיתר כפי שפורסם יכנס לתוקף עם תשלום מלוא האגרות כקבוע בחוק
ובתקנות ,כפי שיפורט להלן.
ההקצאה שפורסמה מפרטת את הקצאת הבסיס כפי שהוקצתה לכל חקלאי לשנת ,2009
ולצדה ,את התוספת במסגרת  ,10%אם ישנה.
.9

יודגש כי "נוהל העסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת  "2009כפי שפורסם באתר
האינטרנט של משרד התמ"ת בכתובת הנ"ל מהווה חלק בלתי נפרד מההיתר לשנת ,2009
וכי אי מילוי הוראות הנוהל עלול להביא לביטול ההיתר לאלתר.
תשלום אגרות

.10

גביית האגרות לשנת  2009החלה ביום  ,14/5/2009כמפורט בחוזר מנהל אגף מת"ש מספר
 13/09מיום ) 30/4/2009להלן" :חוזר .("13/09

.11

על פי החלטת מר יעקב גנות ,ראש רשות האוכלוסין ,ההגירה ומעברי הגבול ,וכפי שפורט
בחוזר  ,13/09גביית האגרות התבססה על מספר העובדים המצוינים בהיתר כפי שהונפק
לשנת  ,2008בכפוף לעדכונים ולתיקונים שבוצעו על ידי מת"ש ,אם היו כאלו.

.12

בסעיף  3לחוזר  13/09הודגש כי הגבייה תעודכן בהתאם לכל שינוי כפי שיקבע ,אם יקבע,
בהחלטת ממשלה בנושא מכסת העובדים בענף החקלאות לשנת .2009

.13

לאור האמור ,חקלאי אשר לגביו חל שינוי במספר ההיתרים שהוקצו לו לשנת 2009
לעומת שנת  2008יבוצע עדכון בחיוב/זיכוי אגרות בהתאמה.

.14

חקלאי אשר יבקש לממש את ההיתר שניתן לו במסגרת ההקצאה הנוספת בשיעור של
 10%ישלם את האגרות )אגרת בקשה ואגרה שנתית( במועד הגשת הבקשה למימוש
התוספת.

.15

המועד האחרון לתשלום האגרות הינו _____________.
את האגרות יש לשלם באמצעות אתר האינטרנט בכתובת:
. HTTP://ECOM.GOV.IL/TAASUKA

.16

ההיתר לשנת  2009יכנס לתוקף עם תשלום מלוא האגרות שהושתו על החקלאי והזנת
הנתונים בלשכות מנ"א ,ללא ביצוע איזון תיקים.

.17

יודגש כי חקלאי שלא ישלם את מלוא האגרות שהושתו עליו ,כולל חובות משנים קודמות
אם ישנם כאלו ,כמפורט בחוזר  ,13/09ינקטו נגדו סנקציות העומדות לרשות רשות
האוכלוסין ,ההגירה ומעברי הגבול.
שחלופים והשלמות מכסה באמצעות הברקת עובדים זרים חדשים מחו"ל

.18

חקלאי אשר הוקצו לו היתרים לשנת  2009בשיעור גבוה ממספר העובדים הרשומים על
שמו יוכל להגיש בקשה להברקת עובדים חדשים מחו"ל במסגרת שחלופים ו/או השלמת
מכסה לשנת .2009

.19

הבקשה להברקה תוגש למת"ש באמצעות המצאת "מנת הברקה" .חקלאי אשר בבדיקה
ראשונית על ידי מת"ש ימצא זכאי לביצוע שיחלוף/השלמה כאמור ,תועבר המנה לאישור
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סופי בלשכת מנ"א נתב"ג .יודגש כי הסמכות הבלעדית לאישור ההברקה הינה של
לשכת מנ"א נתב"ג ,וכי מת"ש מהווה צינור להעברת בקשת ההברקה בכפוף לבדיקת
מימוש המכסה ותו לא.
חוזר זה יפורסם באתר האינטרנט של התמ"ת.

בכבוד רב ,
אהרון ברזאני
מנהל אגף בכיר

העתק:
מר יעקב גנות – ראש מינהל האוכלוסין ההגירה ומעברי גבול
עו"ד דניאל סלומון  -היועמ"ש
מר מאיר שפיגלר – מנהל יחידת הסמך
מר יוסי ישי – משנה למנכ"ל משרד החקלאות
מר יוסי אדלשטיין – משרד הפנים
מר יגאל דוכן – משרד הפנים
הגב' רינה קונפורטי – משרד הפנים
מר אבי לקח -משרד הפנים
מר ניסים אליאסף – משרד הפנים
עו"ד תהילה לוגר-פרימן – יועמ"ש מת"ש
הגב' תניב רופא – משרד החקלאות
תפוצה פנימית
מר מיכאל יחיא – מנהל פרויקט מת"ש ,מלם
מר אפרים סיני ,רואה חשבון,יועץ האגף

