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ט"ז כסלו תשע"ה
 80דצמבר 4802
סימוכין 88640:
 חוזר ראש מינהל מס' -4104802לכבוד
חקלאים בעלי היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות
שלום רב,
הנדון :הארכה גורפת של תוקף ההיתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות שתוקפם פג ביום 0020424802
הנני להודיע לציבור החקלאים כי לאור החלטת מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה בתוקף סמכותו לפי
סעיף 1יג' לחוק עובדים זרים ,התשנ"א ,1991-על הארכה גורפת זמנית של תוקף ההיתרים להעסקת
עובדים זרים בענף החקלאות לשנת  ,4802שתוקפם פג ביום  ,0020424802לתקופה נוספת עד ליום
 ,082224803להלן פירוט:
מאחר ומשרד החקלאות טרם העביר המלצות להקצאת התרים בחקלאות לשנת  ,5112החליט מנכ"ל
הרשות לאשר הארכה גורפת זמנית של ההיתרים כאמור.
עובדים המעוניינים לצאת לחופשה במהלך חודשים אלו יוכלו לקבל אשרת כניסה חוזרת בהתאם לתנאים
הבאים:
 .1רישיון עבודה מסוג ב 1/בתוקף עד .41.15.5113
 .2העובד משויך למעסיק וסיום העסקה ב .41.15.5113
 .3העובד נמצא בישראל פחות מ 01-חודשים מיום תחילת עבודתו.
לעובד העונה על התנאים הנ"ל יוארך רישיון העבודה מסוג ב 1/עד ליום  41.3.5113וכן תונפק אשרת
כניסה חוזרת חד פעמית לתקופה המבוקשת.
יובהר כי תשלום אגרת כניסה חוזרת חד פעמית תיגבה בהתאם ללוח אגרות בלשכות מינהל האוכלוסין,
אגרת הרישיון תונפק ללא גביית אגרה במועד הבקשה .האגרה תיגבה בעת הליך איזון התיקים לשנת .5112
הליך קבלת הרישיון ואשרת הכניסה כאמור יעשו על ידי לשכות מינהל האוכלוסין.
תוקף ההיתרים המוארכים כפוף לאותם תנאים ונהלים שנקבעו בהיתרים המקוריים ,כאמור בנוהל העסקת
עובדים זרים בענף החקלאות המפורסם באתר האינטרנט של הרשות.
במהלך חודש פברואר  5112צפויה להתפרסם הודעה על ההקצאות החדשות ליתרת שנת .5112
בברכה,
יואל ליפוביצקי
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העתק:
מר אמנון בן עמי ,מנכ"ל
עו"ד דניאל סלומון  ,היועמ"ש
מר צביקה כהן ,סגן מנהל בכיר מימון והשקעות
עו"ד שושנה שטראוס ,סגנית בכירה ליועמ"ש
מר יוסי אדלשטיין ,מנהל מינהל אכיפה וזרים
מר אבי לקח  ,מנהל אגף בכיר לשכות מנ"א
מר עמוס ארבל  ,מנהל אגף אשרות
מר משה נקש ,מנהל אגף היתרים
גב' רינה קונפורטי ,מנהלת יחידת יה"ב
גב' ענת טויטו ,אגף מת"ש
גב' יהודית כרמי ,משרד החקלאות
תפוצה פנימית
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