
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  26.10.17 

 לחקלאים שלום,

 2018איזון תיקים  – 71/08עדכון 

 

 .31.12.18אשר יהיו בתוקף עד  2018בימים אלו פורסמו הקצאות העובדים הזרים לשנת  .1

 . www.mbtm.org.il קובץ ההקצאה מפורסם באתר מבט מושבים 

 :התיקיםלהליך איזון  רטולהלן הסבר מפ .2

         הליך תשלום האגרות ורישום העובדים בהקדם האפשרי להשלים אתאתם מתבקשים  .3

 מהתאריכים המפורטים להלן:יאוחר ולא 

 (. 7.12.13)תשלום עד  מספר העובדים שאושרו  X₪  059בסך של אגרת הבקשה:  .א

בבקשה לקבל את רשימת העובדים המשרד פונה למת"ש  -לאחר תשלום אגרת הבקשה .ב

 מכם.הרשומים על ש

מצבת העובדים וקבלת האגרה לתשלום )מנה( יש שלכם ללאחר אישור  -אגרה שנתית    .ג

₪  1,190לשלם את האגרה השנתית באתר התשלומים )האגרה עומדת היום על סך של 

X (.7.12.142התשלום עד ) .הרשומים על שמכם( מספר העובדים בפועל 

 

במקביל לתשלום האגרה השנתית, יש לשלם  -(1איזון תיקים ותשלום אגרת רישיון )ב/ .ד

 מספר העובדים המועסקים בפועל. X₪  175את אגרת הרישיון שעומדת ע"ס 

 (.7.12.142התשלום עד )

 אפשרויות התשלום כדלקמן:

 בכרטיס אשראי. www.ecom.gov.il/tassuka באמצעות אתר התשלומים  .1

)ניתן להיכנס דרך האתר שלנו  www.mbtm.org.il באמצעות אתר מבט מושבים  .2

 בתוך תפריט עובדים זרים( בכרטיס אשראי. 

 באמצעות העברה בנקאית למת"ש לפי אזור מגורים.)מצ"ב דף הסבר( .3

 

 

 

לטיפול

 דחוף
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שטרם העביר לרכז / למשרד את במקביל לתשלום כל האגרות  חקלאי  - איזון תיקים  .ה

 מתבקש לעשות זאת בהקדם : הנתונים להלן

 )מצ"ב("כתב הרשאה והסמכה ללשכה פרטית" .   – 2018 ייפוי כח .1

 )מצ"ב( טופס הרשאה לנציג מבט מושבים עובדים זרים. –נספח ג'  .2

 צילום הדרכון החדש. –עובד זר שהחליף דרכון ו/או קיבל דרכון חדש  .3

 

 30.1.2018המועד האחרון לסיום איזון התיקים הינו 

חקלאים שלא יבצעו את סדר הפעולות בלו"ז שנקבע, ההקצאה תתבטל והמעסיק לא יהיה   •

 .2018 בשנת זרים עובדים רשאי להעסיק

בימים אלו עד תשלום אגרת הבקשה, החקלאי לא יכול לעשות פעילות כגון ניוד, מנה,  •

 נא הקפידו על תשלום מהיר של אגרת הבקשה.הזמנת עובד וכו', לפיכך א

 

 6223080-03את המסמכים החתומים יש להעביר לפקס 

 :הרכזים דרך לרשותכם לעמוד נשמח סיוע או שאלה בכל
  050-4434400               -(צפון רכז) ויצמן משה

 050-7316855          -(מרכז רכזת) כוכבי אפרת
 052-8664417               -(דרום רכז) בורגן דובי
 054-7966612 -(אשכול אזור רכזת) רחמים רינה

 

 

 בברכה,                                       

 יוגב שריד

 עובדים זרים -מושבים מבט ל"מנכ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 רשימת חשבונות הבנקים של מדור התשלומים + שיוך לכל מדור

 בדים זרים בענף החקלאותלמעסיקי עו –לצורך ביצוע תשלומי אגרות 

 

 ** העברות בנקאיות יש לבצע לכל מדור בהתאם לחשבון הבנק של המדור.

  09בנק דואר :      

  001סניף מרכזי :     

 

 לציין בהעברה בנקאית או בתשלום דרך סניף הבנק   חשוב :**  

 שם המעסיק + סמל מעסיק.                   
 

 להלן פירוט החשבונות: 

 ספרות ראשונות של סמל מעסיק  3 חשבון בבנק הדואר מדור שם ה

 201 243315 אשקלון 

 202 243323 רמת גן 

 203 243331 באר שבע

 206 243365 ירושלים 

 207 243373 נתניה 

 208 243381 עפולה 

 209 243399 פתח תקוה 

 210 243404 רחובות 

 211 243412 תל אביב 

 214 80181 אשדוד

 215 243349 החדר

 216 243357 חיפה

 
 

 


