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תקנות עובדים זרים ,דמי היתר

תקנות עובדים זרים (דמי היתר) ,התשס"ו2006-
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תוכן הענינים
עמ'
סע'
1
 .1הגדרות
1
 .2פטור זמני
2
 .3תשלום חלקי של דמי היתר
 .4החזר חלקי במקרה של מעבר עובדים 2

סע'
 .5החזר חלקי במקרה של יציאה שאינה
זמנית מישראל
 .6תחולה
 .7תוקף (בוטלה)

עמ'
2
3
3
2

בתוקף הסמכויות לפי סעיפים 1י(1ה) לחוק עובדים זרים ,התשנ"א 1991 -
(להלן  -החוק) ,וסמכותי לפי סעיף  8לחוק ,אני מתקין תקנות אלה:
 .1בתקנות אלה -

הגדרות
(ק"ת )7776

"דמי היתר"  -כמשמעותם בסעיף 1י(1ב) לחוק;
"היתר"  -היתר להעסקת עובד זר בענף הבנין לפי הוראות סעיף 1יג לחוק;
"מעסיק - "3בעל היתר להעסקת עובדים זרים מתוך המכסה המרבית להעסקת עובדים
זרים בענף הבניין שקובעת הממשלה ,לרבות קבלן כוח אדם הנותן שירותי כוח
אדם של עובדים זרים ,לפי סעיף  10לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח
אדם ,התשנ"ו .41996 -
( 5.2א) מעסיק שהוא חברת בנייה זרה ,פטור מתשלום דמי היתר למשך שנתיים
ממועד קבלת היתר לראשונה.
(ב) מעסיק שאינו קבלן כוח אדם ואינו חברת בנייה זרה ,פטור מתשלום דמי
היתר למשך שנה ממועד תחילת תקנות אלה.
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הערת מראי המקום :תוכן העניינים וחלק מההערות הוספו על ידי עורכי הקובץ .התקנות
פורסמו בק"ת  ,6477התשס"ו ,עמ'  .732התקנות מובאות להלן כפי שתוקנו בק"ת ,6562
התשס"ז ,8.2.07 ,עמ'  ,571בתחילה מיום  ;1.1.07בק"ת  ,6708התשס"ח ,9.9.08 ,עמ' ,1364
גם בתחילה מיום  ;1.1.07ובק"ת  ,7776התשע"ז ,13.2.2017 ,עמ' ( 694שתחילתו ב 1 -לחודש
שלאחר פרסומו).
ראה החוק בפרק  10.11.10לעיל.
פסיקה לענין הגדרת יחסי עובד ומעסיק ולענין זהות המעסיק ,ראה בפרק  10.1.6לקובץ.
הגדרת "מעסיק" הוספה בק"ת  7776הנ"ל .קודם לכן הופיע רק חלק ההגדרה הנוגע לקבלני
כוח אדם.
ראה את חוק קבלני כוח אדם הנ"ל ,בפרק  10.4.5לקובץ.
תקנה  2הוחלפה בק"ת  7776הנ"ל .לפני שהוחלפה קבעה התקנה כך .2" :מעביד כדין של
עובד זר בענף הבנין ,שאיננו קבלן כוח אדם ,פטור מתשלום דמי היתר לגבי עובדים אלה".
(כותרת השוליים היתה אז "פטור מתשלום דמי היתר").
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פטור זמני
(ק"ת )7776

