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Tháng 9 năm 2021 

  

THÔNG TIN QUAN TRỌNG DÀNH CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI MUỐN THAM GIA 
CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NÔNG NGHIỆP TẠI ISRAEL 

 

Mục đích của chương trình là cung cấp một chương trình đào tạo lý thuyết và thực hành độc đáo 
trong lĩnh vực nông nghiệp hiện đại, để phát huy và trau dồi tinh thần kinh doanh và kết hợp các công 
nghệ của Israel dành cho các sinh viên nước ngoài trong các lĩnh vực khác nhau của nông nghiệp.  

 

Tài liệu sau đây nhằm cung cấp thông tin quan trọng liên quan đến chương trình Thực tập nông nghiệp tại 
Israel. vui lòng đọc kỹ các thông tin này để xem xét, quyết định loại hình chương trình này có phù hợp 
với bạn hay không. Bạn sẽ phải ký vào cuối văn bản này để xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu rõ thông 
tin này. 

 

Chương trình kéo dài 11 tháng, dưới sự bảo trợ của Mashav - Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế, 
Bộ Ngoại giao Israel, được các trung tâm đào tạo tư nhân ở Israel thực hiện, và bao gồm cả việc thực 
hành nông nghiệp, nhằm mục đích " Thực tập nghề nghiệp / Học thông qua làm việc" (Chương trình Học 
thực hành), và mỗi tuần sẽ có một ngày học về các chủ đề nông nghiệp khác nhau (Chương trình Học Lý 
thuyết) - Tổng số là 6 ngày một tuần. Các bài giảng sẽ được trình bày bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, do 
các giảng viên có bằng cấp học vấn có liên quan, hoặc kinh nghiệm thực tế trong nghiên cứu nông nghiệp. 

 

Chương trình học lý thuyết do Trung tâm đào tạo thực hiện được đính kèm theo tập tài liệu này. Hãy đảm 
bảo chắc chắn rằng nó phù hợp với nhu cầu học tập và kỳ vọng của bạn. 

 

Ngoài ra, Trung tâm đào tạo có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ cho sinh viên năm ngày trọn vẹn trong tuần (tối 
thiểu 182 giờ mỗi tháng) làm việc cho một chủ trang trại của Israel, thường sẽ được làm việc toàn thời gian 
cùng với các công nhân nông nghiệp, những người không phải là sinh viên tham gia chương trình này. Trung 
tâm đào tạo có nghĩa vụ cung cấp cho mỗi sinh viên hai giờ/một tuần để đào tạo thực tế tại trang trại và cung 
cấp nơi làm việc có sử dụng các kỹ thuật nông nghiệp liên quan đến khóa đào tạo. Tuy nhiên, phần lớn thời 
gian làm việc trong tuần của sinh viên không quá 5 ngày làm việc, sẽ được dành để thực hiện các công việc 
nông nghiệp thông thường, không cần kỹ năng và thường là dưới điều kiện thời tiết khó khăn. 

 

Các Trung tâm Đào tạo phải đảm bảo rằng sinh viên sẽ nhận được tiền lương hàng tháng cho công việc nông 
nghiệp mà họ đã làm. Lương hàng tháng ít nhất bằng mức lương tối thiểu trong lĩnh vực nông nghiệp ở Israel 
hoặc mức lương tối thiểu được quy định trong một thỏa ước chung (nếu có liên quan). Sinh viên cũng có 
quyền được nhận bất kỳ các phúc lợi công việc khác áp dụng theo luật lao động của Israel. Mức lương thực 
lĩnh của sinh viên hàng tháng sẽ được chủ trang trại gửi vào tài khoản ngân hàng do sinh viên mở tại một 
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Ngân hàng của Israel. 

 

Chủ trang trại cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cung cấp bảo hiểm y tế cá nhân cho sinh viên, nhưng không 
bao gồm bảo hiểm cho các tình trạng bệnh sẵn có từ trước. Ngoài ra, chủ trang trại sẽ cung cấp cho những 
sinh viên những chỗ ở đơn giản, thường là ở các nhà dạng xe lớn có mui hoặc các công trình tạm thời khác 
nằm gần khu vực làm việc dành cho từ 4-8 người. 

 

Tổng mức lương tối thiểu ở Israel tính đến tháng 5 năm 2021 là 5.300 NIS cho 182 giờ làm việc hàng tháng 
(khoảng 1.630 USD, theo tỷ giá hối đoái của tháng 5 năm 2021 là 3,25 NIS đổi một đô la Mỹ) và các thành 
phần tiền lương khác như được nêu chi tiết trong sổ tay quyền lợi đính kèm. Xin lưu ý rằng từ số tiền trên, 
sinh viên có thể khấu trừ các chi phí hợp pháp khác như thuế thu nhập, các khoản tiền  phải nộp hàng tháng 
từ tiền lương của sinh viên như tham gia bảo hiểm y tế, nhà ở và các chi phí liên quan cũng như cho các 
dịch vụ khác, hoặc nghĩa vụ tài chính được thỏa thuận bằng văn bản giữa sinh viên và chủ trang trại, có thể 
đạt đến tối đa 25% tổng lương hàng tháng và thậm chí nhiều cho tháng cuối cùng của công việc, tất cả đều 
như chi tiết trong sổ tay quyền lợi đính kèm. 

 

Ngoài ra, sinh viên sẽ chịu trách nhiệm trả học phí của họ cũng như vé máy bay lượt đến và về từ Israel. 
Thường thì Trung tâm đào tạo sẽ yêu cầu các sinh viên ký tên vào ủy nhiệm chi để cho phép ngân hàng 
thanh toán cho Trung tâm những chi phí này tự động hàng tháng từ tài khoản ngân hàng của sinh viên. Các 
Trung tâm Đào tạo không được khấu trừ hoặc yêu cầu sinh viên chi trả bất kỳ khoản thanh toán nào khác 
ngoài các khoản đã nêu trên.  

 

Bên cạnh đó, các sinh viên sẽ tự chịu trách nhiệm về các chi phí cá nhân của họ ở Israel như thực phẩm, đồ 
dùng vệ sinh cá nhân và bất kỳ chuyến du lịch cá nhân nào ở Israel, ngoài các chuyến đi nằm trong chương 
trình và đào tạo thực tế. Những chi phí này có thể khá cao vì chi phí sinh hoạt ở Israel tương đối đắt đỏ và 
sinh viên thường ở khu vực trong các trang trại nên bị hạn chế tiếp cận các chương trình mua sắm giảm giá 
của các trung tâm. 

 
Thông thường, khoản tiền nào còn lại trong tài khoản ngân hàng của sinh viên hàng tháng – sau khi trừ tất 
cả các khoản khấu trừ và chi phí nêu trên - có thể sẽ chỉ còn không đến một nửa mức lương tối thiểu hợp 
pháp ở trên cho 182 giờ làm việc một tháng. 

 

Điều quan trọng là bạn phải nhận được thông tin rõ ràng từ Trung tâm đào tạo về các khoản thanh toán 
hàng tháng cho Trung tâm, mức lương dự kiến và các khoản khấu trừ và các khoản chi phí khác, để hiểu 
mức lương dự kiến sẽ còn lại trong tài khoản ngân hàng để cho mục đích sử dụng cá nhân, trước khi quyết 
định xem chương trình này có phù hợp với bạn không. 

 

Mỗi Trung tâm Đào tạo khác nhau có thể sẽ cung cấp các điều kiện bổ sung khác ngoài những điều đặt ra 
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ở trên. Bất kỳ điều kiện bổ sung nào đã được hứa hẹn đều phải được được trình bày rõ ràng bằng văn bản 
trong thông tin do Trung tâm Đào tạo cung cấp cho sinh viên trước khi họ đến Israel. 

 

Bất cứ sinh viên vắng mặt trong chương trình đạo tạo hơn 48 giờ liên tiếp mà không thông báo về sự vắng 
mặt này với chủ trang trại hoặc Trung tâm Đào tạo, thì sẽ được cho là đã rời khỏi chương trình. 

 

Do đại dịch Covid-19,có một số yêu cầu để xuất nhập cảnh, những yêu cầu này có thể thay đổi tùy 
vào tình hình. Cụ thể: 

Mỗi học viên BẮT BUỘC xét nghiệm Covid bằng phương pháp PCR (Trước khi đi máy bay – Xét 
nghiệm trước khi khởi hành). Xét nghiệm PCR phải được thực hiện không quá 72 giờ trước thời gian 
dự kiến khởi hành đến Israel. Xét nghiệm PCR bổ sung phải được thực hiện tại sân bay khi đến Israel. 
Các thực tập sinh sẽ phải chi trả tiền cho cả hai lần xét nghiệm PCR. 

 

Trung tâm đào tạo sẽ có trách nhiệm thông báo cho bạn về bất kỳ những thay đổi đối với các yêu 
cầu này. 

 

Nếu sinh viên có mong muốn chia sẻ phản hồi hoặc gửi đơn khiếu nại về việc tham gia chương trình, có 
thể liên hệ với "Cán bộ tại Ban Quản lý Chương trình Thực tập Nông nghiệp nước ngoài" tại email: 
AgriAdmin@mfa.gov.il hoặc điện thoại: 02-5303155. 

Để biết thêm thông tin về quyền lao động nói chung ở Israel, vui lòng gửi email tới Người chịu trách nhiệm 
về quyền của người lao động nước ngoài tại email: ForeignR@labor.gov.il. 

Thông tin chung liên quan đến các quyền và nghĩa vụ về lao động và thị thực ở Israel có thể làtìm thấy tại 
trang web:  

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_rights_booklets/he/foreign_workers_handb
oo k%20_2020_v2.pdf 
 
 
 
 
Trong trường hợp có mâu thuẫn về nghĩa giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh của tài liệu này, bản 
tiếng Anh sẽ được áp dụng. 
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September 2021 

 

 

Important Information for Foreign Students Considering Coming to Israel for an Agricultural 

Work-Study Program 

 

The aim of the program is to provide a unique practical and theoretical training in the fields of modern 

agriculture, for the development and cultivation of entrepreneurial spirit and assimilation of Israeli 

know-how among foreign students in the various fields of agriculture 

 

The following document is intended to provide important information concerning the Agricultural Work-Study 

Program in Israel. Please read this information carefully in order to decide if this type of program is 

suitable for you. You will be asked to sign at the bottom of the page to confirm that you have received 

and understood this information. 

 

The 11-month program, which is under the auspices of Mashav - Israel's Agency for International 

Development Cooperation, Ministry of Foreign Affairs, is carried out by private training centers in 

Israel and includes hands-on agricultural work, aiming to be "On the Job Training/Learning by Doing" 

(Practical Studies Program), and one day a week of lectures on various agricultural topics (Theoretical Studies 

Program) – a total of 6 days a week. The lectures will be given in English or French, by lecturers who have a 

relevant academic degree or hands-on experience in Agricultural Studies. 

 

The Theoretical Studies Program to be carried out by the Training Center is attached to this brochure. Please 

make sure that it is in accordance with your academic needs and expectations. 

 

In addition, the Training Center is obligated to provide the participants with five full days a week (a minimum 

of 182 hours per month) of work for an Israeli farmer, which will usually be carried out alongside full-time 

agricultural workers who are not students participating in the program. The Training Center is obligated to 

provide each participant with two hours a week of practical training on the farm site and to provide a workplace, 

which uses agricultural techniques relevant to the training. Nevertheless, the majority of the participant's work- 

week which consists of no more than 5 working days, will be spent carrying out regular, unskilled agricultural 

work, often under difficult weather conditions. 

 

The Training Centers must ensure that the participants receive a monthly salary for the agricultural work that 

is performed. The salary will amount to at least the monthly minimum wage in the agriculture sector in Israel 

or the minimum wage set in a collective agreement (if relevant). Participants are also entitled to receive any 

other applicable work benefits under Israeli labor laws. The participants' net salary will be deposited monthly 

by the farmer into a bank account opened by the participant in an Israeli bank. 
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The farmer will also be responsible for providing the participants with private medical insurance, 

which does not include coverage for pre-existing conditions. In addition, the farmer will provide the 

participants with simple accommodations, usually in caravans or other temporary structures located 

near the worksite, which accommodate between 4-8 persons. 

 

The gross minimum wage in Israel as of May 2021 is 5,300 NIS for 182 hours of work monthly 

(approximately 1,630 USD, according to the exchange rate of May 2021, which was of 3.25 NIS to the 

US dollar) and other salary components as detailed in the rights handbook attached. Please take into 

consideration that from the above sum, the farmer can deduct various legal expenses such as income 

tax, monthly sums from the participant's salary for participation in medical insurance, housing and 

related expenses as well as for other services or financial obligations agreed upon in writing by the 

participants to the farmer, which can reach up to a maximum of 25% of the gross monthly salary, and 

even more for the final month of employment, all as detailed in the rights handbook attached. 

 

In addition, participants will be responsible for their tuition as well as airfare to and from Israel. The 

Training Center will usually require the participants to sign a standing bank order allowing automatic 

monthly payments from the participant's bank account to the Center for these expenses. The Training 

Centers may not make any other deductions or request any other payments from the participants. 

 

Furthermore, the participants will be responsible for their own expenses in Israel for food, personal 

hygiene items and any personal travel in Israel, other than travel connected to the program and the 

practical training. These expenses may be considerably high as the cost of living in Israel is relatively 

high and the participants are usually located in farms with limited access to discount shopping 

centers. 

 

In general, any sum remaining in the participant's bank account monthly - after all the above-

mentioned deductions and expenses - will probably be less than half the above legal minimum wage 

for a 182 hour work- month. 

 

It is important that you receive clear information from the Training Center concerning the monthly 

payments to the Center, the expected salary and deductions and other expenses, to understand how 

much of the expected salary will remain in the bank account for personal use, before deciding if this 

program is suitable for you. 

 

The individual Training Centers may provide additional improved conditions over and above those 

set out above. Any additional conditions that were promised should be clearly set out in writing in 

the information provided by the Training Center to the participants before their arrival in Israel.. 
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A participant who is absent from the training program for more than 48 consecutive hours without 

notice, in advance or in retrospect, of his absence to the Training Center or farmer, will be considered 

as a participant who left the program. 

 

Due to Covid-19 pandemic, there are specific entry requirements, which may vary from time to 
time. The current requirements (updated to Sep. 2021) are as follows:  
 

Each trainee MUST take a PCR test (Before air travel- Pre-departure test). The PCR test 
must be taken no more than 72 hours before the scheduled departure time to Israel. Additional PCR test 
must be taken upon arrival in Israel, at the airport. The trainees themselves should pay for both 
PCR tests. 
 
The Training Center are responsible to inform you of any changes to these requirements.  
 

A participant who is interested in sharing feedback or in filing a complaint regarding his participation in 
the program can contact the "Complaints Officer at the Foreign Agricultural Work Study Program 
Administration" at: AgriAdmin@mfa.gov.il or 02-5303155.  
 
For further information regarding general labor rights in Israel, please write the Ombudswoman for 
foreign workers rights at: foreignR@labor.gov.il.  
 
General information concerning labor and visa rights and obligations in Israel may be found at 
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_rights_booklets/he/foreign_workers_hand
boo k%20_2020_v2.pdf 
 

Tôi, người ký tên dưới đây, tuyên bố đã đọc và hiểu những thông tin được nêu ra bên trên: 

 
 
I, the undersigned, declare that I have read and understood the information set out above:  
 
 
_______________  _________________  _______________  _________________   
Tên người tham gia Số hộ chiếu  Ngày   Chữ kí 
Participant's Name  Identifying No.  Date    Signature 
 
 

Tôi, người ký tên dưới đây, đại diện của Trung tâm Đào tạo ____________, tuyên bố rằng 

sinh viên ở trên đã ký tên trước sự hiện diện của tôi sau khi thể hiện sự hiểu biết về thông tin trên. 
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I, the undersigned, representative of ____________ Training Center, declare that the above participant 
signed in my presence after demonstrating an understanding of the above information.  
 
 
______________  _________________  _______________  _________________  
Tên   Chức vụ  Ngày   Chữ kí 
Name    Position in College  Date    Signature 
 
 

 

In case of any conflict of meaning between Vietnamese version and English version of this document, 
the English version prevails 
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