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להגיש בקשה למתן  2022הזמנה לחקלאים פעילים נעדרי זכאות להעסקת עובדים זרים בשנת 
  2202לשנת אחד המלצה להעסקת עובד זר 

  17/1/22מועד פרסום ההודעה:    

 

החקלאות ופיתוח הכפר, המועד האחרון להגשת בקשה לקבלת  בהתאם לפרסומי האגף לגורמי ייצור במשרד

 .29/4/21 , חל ביום2022המלצה להעסקת עובד זר בשנת 

משרד החקלאות ופיתוח , 2022לפנים משורת הדין ונוכח קיומה של יתרה קטנה של מכסת עובדים זרים לשנת 

ובהתאם  2022בקשה להקצאת עובדים זרים לשנת  2021בשנת חקלאים פעילים אשר לא הגישו ל קורא בזאתהכפר 

שנת בלהעסקת עובד זר  המלצהלהגיש בקשה לבחינת אפשרות למתן הנם נעדרי זכאות להעסקת עובדים בשנה זו, 

2022 . 

אתר האינטרנט מחוז בהתאם לרשימה המפורטת להלן, או להיכנס למתכנו הלצורך קבלת חוברת בקשה יש לפנות ל

   .www.moag.gov.ilשל המשרד בכתובת: 

   7/2/22ניתן להגיש בקשות למחוז עד לתאריך 

 יודגש כי בגידולים צמחיים על החקלאי לבצע מיפוי טרם הגשת חוברת הבקשה. 

 

 :בכל אחד מהמקרים הבאים אף אם הוגשה במועד, ולא תבחן, על הסף תידחה הבקשה 

 בהתאם להנחיות או שלא מולאו בה כל הפרטים הרלוונטיים. חוברת שלא מולאה .1

זאת גם אם צוינו בבקשה שטחים  –שטחים חקלאיים שנכללו בחוברת בקשה אחרתחוברת אשר צוינו בה  .2

 חקלאיים נוספים.

של כל אחד מהשטחים  חוברת שתוגש בגין שטחים הכוללים גידולים צמחיים אשר לא בוצע בגינם מיפוי .3

 .רתהמצוינים בחוב

 

ובכפוף ליתרת המכסה הפנויה אשר תהא במועד זה, ולקריטריונים ברורים  2022 מרץ -פברואר יםבמהלך חודש

לממונה ברשות  2202יבחן המשרד אפשרות של מתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת  ושוויוניים שייקבעו,

 הרשות(. –האוכלוסין וההגירה )להלן 

 יובהר כי הקצאה של עובד זר תהיה בכפוף לבחינת זכאות פרטנית של מגיש הבקשה על ידי הרשות. 

 

למען הסר ספק, אין בהגשת החוברת כדי להקנות כל זכות לקבלת המלצה או היתר להעסקת עובדים זרים לשנת 

 או בכלל.  2022

 

 

 

 

 

 

http://www.moag.gov.il/
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 :הנחיות למילוי החוברת

  2022הכוונה הינה ל 2020בחוברת הבקשה, בכל מקום בו רשום שנת . 

 2021יש להגיש לפי שנת  -גידולי בע"ח, ענפי הצומח , אישורים ודוחות כספיים.  

  פרטים בכתובת  סמל מעסיקיש לפנות לרשות האוכלוסין לפתיחת: 

 sector-agriculture-workers-https://www.gov.il/he/service/foreign 

 

  

 
 

 

 

 

  :דרשימת 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 

 
 
 
 

https://www.gov.il/he/service/foreign-workers-agriculture-sector

