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תוכן התקנות
עמ'
סע'
(בהערה) 1
מראי מקום
1
 .1הגדרות
2
 .2סכומי אגרה מופחתים
2
 .3פטור מאגרות
2
 .4תשלום חלקי של אגרה שנתית
3
 .5עובד זר שיצא את ישראל

סע'
 .6עובד זר שעבר ממעביד למעביד
 .7עובד זר שנפטר
 .8ההחזר לפי תקנות  5עד 7
 .9תשלום האגרות
 .10תחילה
 .11הוראת מעבר

עמ'
3
4
4
5
5
5

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1י(ג) ו 8 -לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א ( 21991 -להלן  -החוק) ,בהסכמת שר האוצר,
בהתייעצות עם שר הפנים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
 .1בתקנות אלה -

הגדרות

"אשרה"  -אשרה ורישיון לישיבת ביקור למטרת עבודה בישראל שניתנו לפי חוק
הכניסה לישראל;
"היתר"  -היתר להעסקת עובד זר שניתן לפי הוראות סעיף 1יג בחוק;
"סכום האגרה השנתית"  -לפי סעיף 1י(א )1לחוק או לפי תקנה  ,2לפי הענין;
"עובד זר יומי"  -אזרח מדינה הגובלת בישראל ,שהוא עובד זר המועסק כדין בישראל
והיוצא ,דרך כלל ,את ישראל למקום מגוריו באותה מדינה בתום יום העבודה.
"קבלן כוח אדם בענף הבנין"  -קבלן כוח אדם הנותן שירותי כוח אדם של עובדים
זרים ,לפי סעיף  10לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו -
 ,31996בענף הבנין.
1

2
3

פורסמו בק"ת  ,6286התשס"ד עמ'  ;161וניתנות כאן כפי שתוקנו בק"ת  ,6309התשס"ד,
עמ'  ;446ובק"ת  ,6477התשס"ו ,עמ'  .733בתיקון זה שונה שם התקנות ונמחקו המילים:
"(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)" .כמו כן כולל תיקון זה גם הוראות
שעה לתקופה מוגבלת .הוראות השעה לגבי הסעיפים השונים של התקנות הובאו בהערות.
הוראות השעה שבתקנות תוקנו גם בק"ת  ,6562התשס"ז ,8.2.07 ,עמ' ( 572בתחילה מיום
 .)1.1.07תיקונים נוספים בתקנות נעשו בק"ת  ,6708התשס"ח ,9.9.08 ,עמ'  ,1362בתוקף
מיום ( 1.1.07וכן תוקנה שם ,בעמ'  ,1363הוראת השעה); ובק"ת  6716התשס"ט,6.10.08 ,
עמ' ( 26בתחילה  60יום לאחר הפרסום).
ראה גם בהערה לסעיף  2להלן ,מראי מקום בקובץ התקנות ,לענין עדכון סכומים.
ראה החוק בפרק  10.11.10לעיל.
ראה החוק בפרק  10.4.5לקובץ.
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