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צו עובדים זרים (סל שירותי בריאות לעובד) ,התשס״א 2001 -

צו עובדים זרים (סל שירותי בריאות לעובד) ,התשס״א 2001 -

1

(שם הצו תוקן
בק"ת )7652

תוכן הענינים
עמ'
סע'
(בהערה) 1
מראי מקום
 .1הגדרות
1
2
 .2שירותי בריאות
3
 .3חריגים לזכאות
4
 .4הגבלת זכאות
5
 .5פגיעה בעבודה
 .6נותני שירות
5
 .7סל הטיפולים והתרופות לעובד  -זמניות

עמ'
סע'
ונגישות
6
6
 .8סל השירותים בעבודה  -דרכי ביצוע
 .9כללים לאישור או קביעה של רופא
7
מומחה
7
 .10שמירת דינים
 .11תחילה
7
8
הודעה בדבר קביעת שכר רופא מומחה

בתוקף סמכותי לפי סעיף1 2ד(א) ו 6 -ב לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א ( 31991 -להלן  -החוק) ,לאחר התייעצות עם
ארגון עובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים בישראל
ועם ארגוני מעבידים שלדעת שר העבודה והרווחה הם ארגוני מעבידים יציגים
ונוגעים בדבר ,ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מצווה
לאמור:
 .1בצו זה -

הגדרות

"חוק ביטוח בריאות"  -חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד ;1994 -
"מבטח רפואי"  -מי שהמעביד הסדיר אצלו את הביטוח הרפואי לעובדו הזר ,לפי
החוק;
"מכון אבחון"  -מכון המבצע בדיקות  ,EMG, EGאודיומטריה וארגומטריה;
1

הצו מובא להלן כפי שפורסם בק"ת  ,6100התשס"א ,עמ'  ,729תחת השם "צו עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שירותי בריאות לעובד) ,התשס"א
  ;"2001ותוקן בק"ת  ,7652התשע"ו ,2.5.2016 ,עמ'  ,1085בו נמחקו משם הצו המילים"(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)" .בק"ת  7652הנ"ל נקבע:
"( .4א) תחילתו של סעיף  )4(2לצו העיקרי ,כנוסחו בסעיף  2לצו זה ,ושל סעיף (4ב) לצו
העיקרי ,כנוסחו בסעיף  3לצו זה ,ב 1 -בחודש שלאחר  16חודשים מיום פרסומו של צו
זה (להלן  -יום התחילה); עובד יהיה זכאי לפיצוי חד-פעמי לפי הסעיף האמור רק אם
קביעת הרופא לפי סעיף (4א)( )3לצו העיקרי ,לא קדמה ליום התחילה ,ואולם הוא יחול
גם לגבי תקופת עבודה שקדמה ליום התחילה.

2
3

(ב) בתקופה שמיום התחילה ועד תום  24חודשים מיום התחילה ,יקראו את סעיף )4(2
לצו העיקרי ,כנוסחו בסעיף  2לצו זה ,כך שבמקום "עשר" יבוא "שלוש עשרה".
כך במקור.
ראה את החוק ,ששמו תוקן בנתיים לחוק עובדים זרים ,התשנ"א  ,1991 -בפרק 10.11.10
לעיל.
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תחילה ותחולה

