ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
למחירים לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/prices.html :
להסבר לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/benefits.html :

חוק עובדים זרים ,התשנ"א 1991 -

חוק עובדים זרים ,התשנ"א  ,1991 -ותקנות ופסיקה לפיו
תוכן הענינים

עמ'
(בהערה) 3
(בהערת *) 5

נושא/סע'
מראי מקום בספר החוקים
עבירות מנהליות

פסיקה
ביטול כבילתו של עובד זר למעסיקו
החזקה שלא כדין בדרכון
צו ארעי כנגד גירושו של עובד זר ,לצורך
בירור תביעתו בבית הדין
תאגיד כוח אדם לעובדים זרים בענף
הבניה  -חובותיו

54
54
		
55
		
56

הפניות:
א .לענין סמכות עניינית לפי חוק זה ראה גם
בפרק  10.15.01תחת הכותרת הראשית
"סמכויות בית הדין הארצי לעבודה"
ותחת כותרת המשנה "פיקוח על החלטות
השר  -לשכות פרטיות ,קבלני כוח אדם
ועובדים זרים (?)".
ב .פסיקה לענין הקלות דיוניות לעובדים
זרים (גביית עדות מוקדמת ותצהיר
מחו"ל) ,ולענין מתן יפוי כוח בחו"ל ,ראה
בפרק  10.15.1להלן.
ג .כמו כן ראה חוק שירות התעסוקה (בפרק
 )10.11לעיל בענין גביית כספים ממבקש
עבודה זר .וכן תקנות בפרק 10.11.6.1
בדבר תשלומים ממבקש עבודה בקשר
לתיווך עבודה וכן תקנות בדבר מסירת
מידע לעובד זר בקשר לתיווך עבודה
(בהערה לסעיף 69ט(א)( )3לחוק שירות
התעסוקה שבפרק  10.11לעיל).
פרק א' :הגדרות
 .1הגדרות

5

פרק ב' :תנאים להעסקה
1א .תנאים להעסקת עובד זר
1ב .אישור רפואי
1ג .חוזה עבודה
1ד .ביטוח רפואי
1ה .מגורים הולמים

6
6
7
8
9

עמ'
סע'
9
1ו .החזקת מסמכים
10
1ז .התקנת תקנות
		
1ז .1חובות המעסיק בפועל כלפי
10
העובד הזר
1ז .2חובת לשכה פרטית בענף החקלאות 11
פרק ג' :חיוביו של מעסיק כלפי הרשויות
13
1ח .ערובה (והפניה לתקנות זמניות)
13
1ט .חובת דיווח
14
1י .אגרה
17
1י .1דמי היתר

פרק ד' :הפקדת כספים לטובת העובד הזר
ולהבטחת יציאתו מישראל
18
1י .2הגדרות – פרק ד'
1יא .הפקדת כספים לטובת העובד הזר
ולהבטחת יציאתו מישראל במועד,
18
והשימוש בהם (ופיצויי פיטורים)
1יא .1פיקדון לגבי עובד זר שהוא מסתנן 23
תקנות עובדים זרים (דרך לתשלום פיקדון
לעובד זר שהוא מסתנן) ,התשע"ז -
(בהערה) 24
2017
24
1יא .2חובת דיווח לממונה
1יא .3מסירת מידע לעובד זר שהוא מסתנן 25
25
1יא .4הזכאות לכספי הפיקדון
1יא .5תשלום כספי הפיקדון לעובד זר שהוא
26
מסתנן
1יא .6זכאות לכספי הפיקדון ותשלומם לאחר
26א
פטירת עובד זר שהוא מסתנן
1יא .7פרטי חשבון הבנק של עובד זר שהוא
26א
מסתנן
1יא .8שימוש בכספים שלא הוצאו על ידי
26ב
עובד זר שהוא מסתנן
27
1יא .9סייג
פרק ד' :1היתר להעסקת עובד זר
1יב .הגדרות ופרשנות
1יג .היתר להעסקת עובד זר
1יד .תנאים למתן היתר ותנאים בהיתר

27
27
28
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חוק עובדים זרים ,התשנ"א 1991 -

המשך תוכן הענינים

עמ'
סע'
		
1יד .1התניית מתן היתר בתשלום
30
קנס חלוט
1טו .ביטול היתר סיוגו ,או סירוב לתתו או
31
לחדשו ואישור זמני

סע'
2ג .אי-קיום הוראות הממונה על זכויות
44
עובדים זרים
44
 .3תיווך שלא כדין
44
3א .ערכות מגן
45
 .4עונשין  -מעסיק בפועל
4א .חזקה לגבי העסקת עובד זר בידי מחזיק
45
במקרקעין
45
 .5אחריות נושא משרה
46
5א .הגנה על מתלונן
5א .1צו מינהלי להגבלת שימוש במקום 46
46
5ב .הסמכת מפקחים
47
 .6סמכויות פיקוח

פרק ד' :2עובדים מהאזור ומשטחי עזה
ויריחו
32א
1טז .הגדרות
		
1יז .תשלום גמול עבודה באמצעות
32ב
הממונה
		
1יח .תשלום שכר העבודה לעובד
33
והעברת ניכויים
34
1יט .דינים וחשבונות וקביעת תנאים
34
1כ .סייגים
34
1כא .הרחבה

פרק ו' :הוראות שונות
49
6א .ניידות עובדים זרים
50
6ב .חובת התייעצות
50
6ג .סייג
6ג .1ביטוח רפואי ומגורים הולמים בתקופת
חירום (הוראת שעה  -מגיפת קורונה) -
50
הפניה
51
6ד .דין המדינה
51
6ה .דוחות שנתיים
51
 .7תיקון חוק בית הדין לעבודה
51
 .8ביצוע
51
8א .שינוי התוספת השנייה
51
 .9תחילה

פרק ד' :3ממונה על זכויות עובדים זרים
בעבודה
35
1כב .הממונה על זכויות עובדים זרים
		
1כג .תפקידי הממונה על זכויות עובדים
35
זרים
36
1כד .קבלת מידע מגוף מבוקר
36
1כה .הוראה למסירת נתונים
36
1כו .הגשת תלונות והטיפול בהן
38
1כז .יידוע המתלונן
38
1כח .הגשת תביעה בידי הממונה
38
1כט .צו כללי
39
1ל .סמכות שיפוט
1לא .סייגים להפעלת סמכויות הממונה על
39
זכויות עובדים זרים ותפקידיו
1לב .הפעלת סמכויות הממונה על זכויות
עובדים זרים  -אי-השפעה על הרחקת
39
עובד זר
פרק ה' :עבירות ,עונשין ופיקוח
 .2העסקה שלא כדין
2א .הלנה שלא כדין
2ב .עבירות לפי פרק ד'2

עמ'

תוספת ראשונה (סעיף 1ב)

52

תוספת ראשונה 1א' (סעיף 1ד(ה))

52

תוספת ראשונה( 1סעיף 1ה(ה))  -הוראת שעה
52
 מגיפת הקורונהתוספת שנייה (סע' 1יא(4א)(()2ב) ו8-א) 52א

40
43
43

		
תקנות עובדים זרים (מעבר של עובד זר
		
בין מעבידים שהם קבלני כוח אדם
52א
בענף הבנין) ,התשס"ו 2006 -
1

1

ראה את הערת מראי המקום ,בעמוד הבא.
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