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 לכבוד
תרים להעסקת עובדים זרים יהחקלאים בעלי   

 הלשכות הפרטיות לתיווך עובדים זרים בענף החקלאות
 
 

 א.ג.נ.
 
 

 הנדון: הודעה על הקלות נוספות לחקלאים בכל הקשור לניוד עובדים זרים בתקופת מגפת הקורונה
 

 
ת הקורונה, פכת שהות עובדים זרים לחקלאות בתקופת מגבקשר להאר 9.3.2020בהמשך להודעה מיום 

ולאור הנחיית שר הפנים לבצע הקלות נדרשות בתקופה זו בכל הקשור להעסקת עובדים זרים בענף 
להלן הודעה על הקלות בקשר לניוד עובדי חקלאות זרים בתקופת הקורונה. הקלות אלו יחולו  ,החקלאות

 דשה:במשך תקופת המגפה ועד למתן הודעה ח
 

ממשרדהחקלאות,מגפתהקורונהגורמתלצמצוםפעילותםשלחקלאיםהעוסקיםהשהתקבלפניהלבהתאם
 בגידוליםשונים)כגוןענףהפרחים(כאשרלחקלאיםאחריםישביקושמוגברלעובדיםבתקופהזו.


נטרנטשלהרשות,המופיעבאתרהאי)להלן:"הרשות"(נוהלהניודבחקלאותשלרשותהאוכלוסיןוההגירה

תריםלהעסקתעובדיםזרים,גםיבעכלליםלהעברהבהסכמהשלעובדיחקלאותזריםביןחקלאיםבעליהוק
 תריםהרגילהשלכלחקלאי.ימעברלמכסתהה

 
לאורהשינוייםבצרכיהחקלאותבתקופתהקורונה,הוחלטלקבועהקלותנוספותבתנאינוהלהניודהנ"ל,על

םבנוהלהניודלענףהחקלאותבמשךתקופהזו.להלןפירוטההקלותשיהוושינוייתישותנוספמנתלאפשרגמ
 כליתרתנאיהנוהלימשיכולחולכרגילגםבתקופהזו:הרגיל.מלבדכאמור,

 
תרים י, אשר הגישו בקשות לה2020תרים להעסקת עובדים זרים לשנת יהקלה בקשר לחקלאים ללא ה .א

זרים:םהתקבלה החלטה בבקשת פואיים, וטרםמטעמים ר עובדים לנייד ניתן הרגיל, הניוד נוהל לפי
ה חקלאיםשהםבעלי תריםלהעסקתעובדיםזריםבתוקףיבחקלאותרקבין סעיף לחוקעובדים1לפי יג'

 .1991-זרים,התשנ"א
 הקורונהבתקופת זריםמגפת חקלאות עובדי לנייד יהא שניתן הוחלט האמור,, בנוהל לכאמור 86-גם

קבלתלהחלטתהרשויותבבקשהלאשרממתינים,2020תריםלהעסקתעובדיםזריםלשנתיחקלאיםללאה
מטעמיםרפואייםאשרהוגשהלמשרדהחקלאותבמסגרתהמפקדהחקלאיהאחרון.יתרהעסקהה

 תחולההקלההאמורה לניוד חקלאיםהן בין בתוך חקלאיםהאותו בין לניוד והן חקלאי מתגורריםישוב
החקלאיהמניידיישארשבמשךתקופתהניודלפיסעיףזה,ובלבדהכלכמפורטבנוהלהניוד,בישוביםשונים,

וכלחוב הזר, שלהעובד זההחובהוהמעסיקהחוקי ובכלל באחריותו, יישארו העובדהזר תהמעסיקכלפי
 לשלםשכרלעובדיםהזריםבגיןשעותעבודתםאצלהחקלאיהקולט.

 
תרים הממתין להחלטה בבקשה להיתר מטעמים הומניטריים כאמור לעיל, המבקש אישור יחקלאי ללא ה

במשרד החקלאות גב' יהודית כרמי סעיף זה, רשאי לפנות  ל כי הוא עונה על ההגדרה דלעיל לצורך הניוד לפי
 .ag.gov.ilJudit@moופיתוח הכפר, באמצעות דוא"ל 

 
 
 
 
 
 

mailto:Judit@moag.gov.il


 
  

 

זרים מינהל עובדים  
ענף חקלאות -אגף היתרים  

 

 איתך, במסלול חייך

 

www.piba.gov.il 

 

 , ירושלים42אגריפס רח' 
 02-5789994קס: פ/  074-7085222טל: 

 

 
 
 
 

לפי: הקלה בקשר להליך אישור בקשות ניוד עובדים בין חקלאים המתגוררים בישובים חקלאיים שונים .ב
ישוביםחקלאי חקלאיםהמבקשיםניודעובדיםזריםבין חייביםלהגישטופסינוהלהניודהרגיל, םשונים,

 למדור לניוד אינוהתשלומיםבקשה הקולט והחקלאי הזרהרלוונטי, העובד את להעסיק להתחיל רשאי
 המנוידעדלקבלתאישורניודבכתבמאתהרשות.

י עדיין המנייד החקלאי יהאיבתקופתההקלות, הקולט החקלאי אך לניוד, דרשלשלוחאתטופסהבקשה
צורךלקבלברשאילהתחיללהעסיקאתהעו אישורהרשותאתדהזרהמנוידמידעםשליחתהבקשהואין

.בכתב
כן, נעשו שינויים בטופס הניוד לאור ההקלות הנ"ל וטופס מתוקן לשימוש בתקופת הניוד מצ"ב כנספח -כמו

 כן אין צורך בתקופת ההקלות לצרף קובץ אקסל לבקשת הניוד. ',א
 

לכתובת דוא"ל:  (נספח א')בתקופת ההקלות, יש לשלוח את טופס הבקשה לניוד 
meitalco@sa.piba.gov.il 


:הקלות בקשר לתקופת הניוד המינימלית .ג )סעיף הרגיל, הניוד נוהל )4לפי חקלאים6)ב( בין בניוד ,))

קצרהיום,ולאתאושרבקשתניודלתקופה30-המתגורריםבישוביםשונים,תקופתהניודהמינימאליתהיאל
 יום.30-מ

יהאלניידעובדזרביןחקלאים וניתן דרישתתקופתהניודהמינימליתהאמורהתבוטל, בתקופתההקלות,
בישוביםשונים,גםלתקופותקצרות.

לתקופהקצרהמ זר עובד המנייד חקלאי במהלךתקופתההקלות, המעסיקיימים30-יחדעםזאת, ישאר
תהמעסיקכלפיהעובדהזריישארובאחריותו,ובכללזההחובהלשלםשכרהחוקישלהעובדהזר,וכלחובו

לעובדיםהזריםבגיןשעותעבודתםאצלהחקלאיהקולטוהחובהלהליןאתהעובדהזרבמגוריםהולמים.


יודגש כי גם במהלך תקופת ההקלות מחמת מגפת הקורונה, ימשיכו לחול כל יתר התנאים הרגילים לפי נוהל 
 ובכלל זה חובת קבלת הסכמת העובד הזר לניודו.הניוד, 

 




 
 בברכה,

 
 משה נקש

 מנהל אגף היתרים
 העתק:

 פרופ' שלמה מור יוסף, מנכ"ל הרשות
 גב' עינבל משש, ראש מינהל עובדים זרים

 מר יוסי אדלשטיין, ראש מינהל אכיפה
 מר אסף לוי, משרד החקלאות

 עו"ד שושנה שטראוס, ס. בכירה ליועמ"ש
 ענת טויטו, מנהלת אגף שרות למעסיקיםגב' 

 גב' מיטל כהן שבתאי, מנהלת תחום חקלאות
גב' יהודית כרמי, משרד החקלאות
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 לחוזר בדבר הקלות לחקלאים בתקופת נגיף הקורונה נספחא'
 


טופסבקשהלניודעובדיםזריםבענףהחקלאותלתקופתההקלותמחמתנגיףהקורונה




בלבד אין צורך לצרף קובץ אקסל לבקשת הניוד. כמו כן, ניתן להתחיל להעסיק את  בתקופת ההקלות
 העובדים מיד עם משלוח הטופס ואין צורך לחכות לאישור הרשות לניוד. 

 
 למשרדי מת"ש/ לשכות השירות(.)ולא   meitalco@sa.piba.gov.ilיש לשלוח טופס זה לכתובת דוא"ל:


תאריךהגשתהבקשה:___________

 
:פרטיהמעסיקהמנייד .1

 
 ________________________, מס' ת.ז./ ח.פ.: ________________________,__שם המעסיק: 

 מס' סמל מעסיק: ____________________, כתובת: _________________________________, 

 ____________ פקס: _________________, דוא"ל  ________________________. טל' נייד: __

 
 מתאריך:  _______________  עד  תאריך: ________________  :תקופתהניודהמבוקשת .2

 
 

:הצהרתהמעסיקהמנייד .3
 

להלן, למעסיק הקולט שפרטיו  5הנני מבקש לנייד את העובדים הזרים שפרטיהם מופיעים בפסקה 
לעיל. הנני מאשר כי כל הפרטים  2להלן בטופס זה, למשך התקופה המצויינת בפסקה  4ופיעים בפסקה מ

לגבי הניוד המבוקש, ובכלל זה שמו וכתובתו של המעסיק המנייד, תקופת ההעסקה, סוג העבודה ותנאי 
נו את ההעסקה, הוסברו לעובד/ים שניודם מבוקש בשפה שהם מבינים וכי כל העובדים המנוידים נת

הסמכמתם בכתב לניוד ולתנאיו. כן הנני מתחייב למסור לכל עובד מנוייד העתק טופס זה ואסביר לו את 
 תוכנו.

 
-כן ידוע לי ואני מסכים בשמי/ בשם החברה בעלת ההיתר דלעיל, כי אם תקופת הניוד המבוקשת פחותה מ

וכל חובות המעסיק כלפי ימים, אני/ החברה המבקשת נשארים המעסיק החוקי של העובד הזר,  30
ותקנותיו, וכן לפי נוהל  1991-העובדים הזרים בהתאם למשפט  העבודה וכן לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א

העסקת עובדים זרים בחקלאות, כלפי העובדים הזרים  המנויידים יישארו באחריותי/ באחריות החברה 
רים המנוידים בגין שעות עבודתם אצל בעלת היתר ההעסקה, ובכלל זה החובה לשלם שכר לעובדים הז

החקלאי הקולט וכן החובה לדאוג שלעובדים יסופקו מגורים הולמים כדין. כמו כן, ידוע לי כי ניוד העובדים 
הזרים הינו כפוף ל"נוהל ניוד עובדים זרים בענף החקלאות" ולשינויים שנקבעו בחוזר רשות האוכלוסין 

 ל הניוד לתקופת נגיף הקורונה.בדבר הקלות בנוה 2020וההגירה ממרץ 
 
 
         _____________                      __________________               _________________ 
 תאריך                           חתימה    שם המעסיק המנייד                                      
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:פרטיהמעסיקהקולט .4
 

 ________________________, מס' ת.ז./ ח.פ.: ________________________,__המעסיק:  שם

 מס' סמל מעסיק: ____________________, כתובת: _________________________________, 

 טל' נייד: ______________ פקס: _________________, דוא"ל  ________________________. 

הקולט:הצהרתהמעסיק
להלן למשך התקופה הקבועה בפסקה  5אני מבקש לקלוט את העובדים הזרים שפרטיהם מופיעים בפסקה 

לעיל. ידוע לי כי במסגרת ההקלות שפרסמה רשות האוכלוסין וההגירה בעקבות תקופת הקורונה אוכל  2
בקבלת אישור להתחיל להעסיק את העובדים הזרים לפי בקשה זו החל ממועד הגשת הבקשה וללא צורך 

בכתב מרשות האוכלוסין וההגירה לניוד ובלבד שהניוד תואם את הוראות נוהל הניוד בשינויים שפורטו 
לגבי הקלות בניוד בתקופת נגיף הקורונה. כן ידוע לי כי אם תקופת הניוד  2020בחוזר רשות האוכלוסין ממרץ 

תאם למשפט  העבודה וכן לפי חוק עובדים ימים לפחות, כלחובות מעסיק כלפי עובדיו, בה 30המבוקשת היא 
ותקנותיו, וכן לפי נוהל העסקת עובדים זרים בחקלאות יחולו עלי כלפי העובדים הנ"ל,  1991-זרים, התשנ"א

ובכלל זה הנני מבין ומתחייב להתקשר עם העובדים בחוזה העסקה בכתב בעברית ובשפתם. כמו כן, ידוע לי 
 וף ל"נוהל ניוד עובדים זרים בענף החקלאות".כי ניוד העובדים הזרים  הינו כפ

 
כן אני מתחייב כי אדאג כי לכל עובד מנוייד ינתן העתק טופס בקשה זו,  שישמר אצלו למשך כל תקופת 

 הניוד ולאחריו, לאחר שהוסבר לו תוכנו.
 

____________                   __________________             __________________ 
 תאריך                              שם המעסיק הקולט                             חתימה      



הצהרתהעובדיםהמנויידים: .5


 הנני מאשר כי הוסברו לי תנאי הניוד והנני מאשר כי הסכמתי לניודי לעבודה אצל המעסיק: 
 

 ________ שמשקו נמצא ב: _________________ ,_______________________
 

 החל מתאריך: ______________ ועד תאריך: ________________.

 :ค ำยืนยนัจำกแรงงำน  5. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ฟังค าอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการย้ายงานแล้วและยินยอมย้ายไปท างานกับ 

นายจ้างช่ือ__________________________________สถานที่ท างานตัง้อยู่ที่_________________ 

ตัง้แต่________________ จนถึง___________________. 
 

חתימהותאריךשםהעובדמס'דרכוןמס'

1

2

3




