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נוהל אשור הקצאת עובדים פלשתינאים בחקלאות
רקע:
 .1הקצאת עובדים פלשתינאים תינתן לחקלאים בעלי שטחים מעובדים הזקוקים לעובדים
לצורך ביצוע עבודות במשקיהם.
 .2בקשות להקצאת עובדים יוגשו למועצת הצמחים באמצעות טופסי הבקשה המצ"ב,
כולל מס' העובדים הדרוש ,לפקס .03-9502211
 .3מועצת הצמחים תוודא שהמבקש הינו חקלאי המעבד משק על פי הנתונים המצויים
אצלה ובאמצעות המידע על זכאות לעובדים זרים.

הגשת בקשה על ידי חקלאי
 .4חקלאי שהגיש בקשה לעובדים פלשתינאים ואין ברשות המועצה נתונים על היקפי המשק
אותו הוא מעבד ,יגיש בנוסף לטופס ,גם העתק טופס  1220שהוגש על ידו לרשות המס
לשנת .2009

הגשת בקשה על ידי חברת עיבוד
 .5חקלאי בענפי ההדרים והזיתים בלבד ,ובשל אופי העבודה בענפים אלו ,המעוניין להעביר
את זכותו להעסיק עובדים פלשתינאים לחברות עיבוד ,ימלא את טופס המחאת הזכות
המצ"ב ויצרף לו את חוזה העבודה שנחתם בינו ובין חברת העיבוד .חברת העיבוד תגיש
את טופס הבקשה המיועד לחברות עיבוד בצירוף המחאות הזכות וחוזי העבודה של כל
החקלאים שהגישו דרכה .חקלאי לא יוכל להעביר זכות ליותר מחברת עיבוד אחת.
 .6חקלאי ,שעובדים פלשתינאים הועסקו במשקו באמצעות חברת עיבוד ימלא בכל סוף
חודש טופס הצהרה על הימים הספציפיים בהם העובד עבד במשקו.
 .7המועצה תאשר את הכמות המבוקשת על ידי החקלאי/חברת עיבוד .במקרה של ספק
לגבי סבירות הכמות המבוקשת תיבחן הבקשה יחד עם משרד החקלאות.
 .8האישורים לעובדים פלשתינאים יהיו על בסיס כל הקודם זוכה )במגבלת המכסה(.

טיפול מול המת"ש
 .9מועצת הצמחים תעביר ללשכות מדורי התשלומים את הבקשות לאחר שנבדקו ואושרו
על ידה במייל מטעם צבי אלון ,מנכ"ל המועצה .zvia@plants.org.il -
 .10מועצת הצמחים תעביר למשרד החקלאות ולאגף מת"ש את ריכוז הבקשות שאושרו על
ידה והועברו למדורי התשלומים.

מצ"ב לנוהל  5טפסים:
 .1טופס בקשה לעובדים פלשתינאים לחקלאי
 .2טופס בקשה לעובדים פלשתינאים לחברת עיבוד
 .3טופס המחאת זכות מהחקלאי לחברת עיבוד.
 .4המצאת מסמכים לפתיחת תיק במדור תשלומים.
 .5הזמנת עובדים.

דברי הסבר:
 .1על חקלאי שמעבד את משקו בעצמו )ללא חברת עיבוד( לשלוח את טופס מס'  1על כל
פרטיו למועצת הצמחים ואת שני המסמכים הנותרים )טפסים  (4-5למלא ולהעביר
ישירות למח"ש.
 .2בכל בעיה שתתעורר ,יטפלו מנהלי הענפים הרלוונטים או מי שיוסמכו על ידם.
 .3יש להניח ,נוכח הגדלה צפוייה של מכסות עובדים זרים מיו"ש ,שמרבית הצרכים של
החקלאים יענו בנוהל זה.
 .4חברות עיבוד בענפי ההדרים והזיתים ישלחו למועצה את טפסים  2-3ואת טפסים 4-5
למת"ש שבאזורם.

