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מספר עובדים זרים עונתיים מבוקש
הצהרות המבקש:
 .1לאחר שקראתי את הוראות פנייה בעניין בדיקת מתעניינים להעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת  ,2012מיום11/5/12
הנני להביא לידיעתכם כי אם יוחלט להתיר העסקת עובדים עונתיים בשנת  2012בהתאם להוראות החוזר ,אהיה מעונין
להעסיק עד _________עובדים עונתיים .אינני נמצא בהליך של פשיטת רגל/פירוק/הסדר חובות ,לא הורשעתי בעבירה
פלילית בקשר להעסקת עובדים זרים ולא מתנהלים נגדי הליכים פליליים או שימועים מנהליים בקשר להעסקת עובדים
זרים.
 .2הנני מתחייב לקיים את כל חובותיי כלפי העובדים הזרים העונתיים בהתאם לכל נוהל ובהתאם למשפט העבודה החל
בישראל ,ובכלל זה ,רכישת ביטוח רפואי כדין לעובדים העונתיים ,ביטוח העובדים העונתיים במוסד לביטוח לאומי ,מתן
מגורים הולמים ,תשלום שכר מינימום ותמורת שעות נוספת כדין וכו'.
 .3ידוע לי כי אי קיום מחויבויותיי כאמור לעיל עלול להוביל לביטול תוקף ההיתרים להעסקת עובדים זרים עונתיים וכן
לסנקציות נוספות על פי כל דין.
 .4ידוע לי שחל איסור לנייד עובדים עונתיים בין חקלאים ואם יינתן לי היתר להעסיק עובד זר עונתי ,יהא עלי להעסיק את
העובד הזר העונתי בכל התקופה שתאושר לי.
 .5הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את החוזר והוראותיו ידועות ומובנות לי ובכלל זה חובות התשלום אשר יחולו עלי
כמפורט בפנייה.
 .6ידוע לי כי אין בהגשת בקשה זו ליצור הסתמכות או התחייבות המדינה להביא או להתיר העסקת העובדים העונתיים
ומדובר בפניה לצורך איסוף מידע בלבד .כן אין בקביעת המכסות המרביות (לפי החלטת הממשלה ( 1000חכ)11/
מיום  1בינואר  )2012או אפשרות הבאת עובדים זרים ,בכדי לחייב את הממשלה להתיר הבאתם או שהייתם
בפועל בישראל של מס' עובדים זרים לפי המכסה המרבית שנקבעה בהחלטה דלעיל.
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