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חוק עובדים זרים )נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון מס' 21(, 
התש"ף-2020*

תיקוןחוקעובדים
זרים-הוראת

שעה

2020(ועדיוםי"חבחשווןהתשפ"א1פ )6באוגוסט בתקופהשמיוםט"זבאבהתש"ף
)5בנובמבר2020(יקראואתחוקעובדיםזרים,התשנ"א-11991)להלן-החוק(,כך:

בסעיף1הלחוק,בסופויבוא: )1(

עלאףהאמורבסעיףזה,הוראותסעיףזהיחולובשינוייםהמפורטיםלהלן ")ה(
לגביעובדזרשפרקו'לחוקיישוםההסכםבדבררצועתעזהואזוריריחו)הסדרים
ושוהה עליו חל התשנ"ה-21994, חקיקה(, )תיקוני שונות( והוראות כלכליים
3ב)2(לחוקהאזרחות בישראלכדיןבהיתרשהייהלמטרתעבודהלפיסעיף

והכניסהלישראל)הוראתשעה(,התשס"ג-32003,המאפשרלינהבישראל:

אם לגביו הולמים מגורים יראו - הבניין בענף מועסק הוא אם )1(
המעסיקהעמידעלחשבונומגוריםבהתאםלתנאיםשבתוספתראשונה1,

ושיעורהניכוייםשמעסיקורשאילנכותלפיסעיףקטן)ב(יהיהאפס;

אםהואמועסקבענףהתעשייהאובענףהחקלאות-יקראוכל )2(
מגורים תנאי לעניין המעסיק על חובה המטילה זה סעיף לפי הוראה
הולמים,שהיקפהנקבעלפימספרהאנשים,כאילובמקום"שמונה"נאמר

"תשעה"פ";

בסעיף6לחוק,בסופויבוא: )2(

לשםפיקוחעלביצועהוראותסעיפים1דו־1האובהתעוררחשדלביצוע ")ח(
)4(,לגביעובדיםזריםהמועסקיםבאחדהענפים עבירהלפיסעיף2)ב()3(או

האלה:הבניין,התעשייהאוהחקלאות-

הסמכויותהאמורותבסעיפיםקטנים)א(עד)ג(יהיונתונותגםלאחד )1(
מאלה,ובלבדשקיבלהדרכהלענייןסמכויותאלהוההוראותשלעניינןהן
ניתנו,ויראואותוכמפקחכהגדרתובסעיףקטן)א(,בשינוייםהמפורטים

בפסקה)2(:

עובדמשרדהחקלאותופיתוחהכפרשהוסמךלפיסעיף5)א()1( )א(
לחוקצערבעליחיים)הגנהעלבעליחיים(,התשנ"ד-41994;

עובדמשרדהבינויוהשיכוןשהוסמךלפיסעיף205)א()1(לחוק )ב(
התכנוןוהבנייה,התשכ"ה-51965;

עובדמשרדהכלכלהוהתעשייהשהוסמךלפיסעיפים31,30 )ג(
ו־32לחוקהפיקוחעלמצרכיםושירותים,התשי"ח-61957;

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2020 באוגוסט 5( התש"ף באב ט"ו ביום בכנסת התקבל *
הממשלה-1303,מיוםי"אבאיירהתש"ף)5במאי2020(,עמ'ר7פ

ס"חהתשנ"א,עמ'112;התשע"ז,עמ'1011פ 1

ס"חהתשנ"ה,עמ'66פ 2

ס"חהתשס"ג,עמ'544פ 3

ס"חהתשנ"ד,עמ'56פ 4

ס"חהתשכ"ה,עמ'307פ 5

ס"חהתשי"ח,עמ'24פ 6

הערות



337 ספרהחוקיםר3ר2,ט"ובאבהתש"ף,2020פרפ5

כאמור מפקח ילבש )ו()1( קטן בסעיף כאמור מפקח מדי במקום )2(
בפסקה)1(מדימפקחשלמשרדו,ובמקוםתעודהכאמורבסעיףקטן)ו(

)2(יישאויציגתעודההמעידהעלתפקידוועלסמכויותיוכמפורטבפסקה
)1(,החתומהעלידימישהסמיכוכאמורבפסקאותמשנה)א(,)ב(או)ג(
לפסקההאמורה,בצירוףאישורבכתבמהשרבדברסמכויותיולפיסעיף

קטןזהפ";

אחריסעיף6גלחוקיבוא: )3(

"ביטוחרפואי
ומגוריםהולמים

בתקופתחירום

עלאףהוראותסעיף6ג,סעיפים1דו־1היחולולגביעובד6ג1פ
זרכאמורבסעיף6ג)א(,השוההבישראלכדיןבהיתרשהייה

למטרתעבודהעםלינהכמשמעותובסעיף1ה)ה(פ";

אחריהתוספתהראשונהלחוקיבוא: )4(

"תוספת ראשונה 1
)סעיף1ה)ה((

מגוריםהולמיםיכללולפחותאתכלאלה,במבניםמקורים,ראוייםלמגורים,שמותקנים
בהםחלונותודלתות,שישאליהםגישהנוחהובטוחהושנועדולשמשלמגוריאדם,

אולםמעסיקשמספקלעובדיםאוכלמוכןאינוחייבבהעמדתמטבח:

חדרישינה- 1פ

המרחבהאישישלכלעובדלאיפחתמ־4מטריםרבועיםולאישוכנו )א(
בחדראחדיותרמשישהאנשים;בחישובהשטחהאמורלאיובאובחשבון

חדרשירותים,מקלחת,מטבח,פינתאוכלוארון;

לכלעובדיהיומיטהנפרדתוכלימיטהשיכללו:מזרן,כרית,סדין, )ב(
ציפוילשמיכהולכריתושמיכהדקהאושמיכתצמר,לפיתנאימזגהאוויר;

המגוריםיהיומאוורריםומוסקים,לפיהצורךובהתאםלעונותהשנה; )ג(
ההסקהתהיהבאמצעיםחשמלייםבלבד;

מבנההנמצאבמקוםביצועהעבודהיופרדממקוםביצועהעבודה )ד(
באופןשיגןמפניסיכוניםפיזייםואחרים,לרבותנפילתחפציםמגובה,

בורות,רעשחריגאוחומריםמסוכנים;

במטבחיהיו- 2פ

כיוראחדלפחותלכלתשעהעובדים,עםאספקתמיםחמיםוקרים; )א(

מערכתכירייםאחתלפחותלכלתשעהעובדים; )ב(

כליאוכלבמספרובגודלהנדרש,לפימספרהעובדיםהמתגוררים )ג(
במבנה;

מקררחשמלילאחסוןמזון; )ד(

אשפת לאחסון קשיח מחומר העשויים תקין מכסה בעלי מכלים )ה(
המטבח;

שולחןאומשטחעבודהאחר; )ו(

פינתאוכל- 3פ

שולחן ובו לאכילה שהוקצה אחר מקום או חדר יהיה במבנה )א(
וכיסאות;

כאמור מפקח ילבש )ו()1( קטן בסעיף כאמור מפקח מדי במקום )2(
בפסקה)1(מדימפקחשלמשרדו,ובמקוםתעודהכאמורבסעיףקטן)ו()2(
יישאויציגתעודההמעידהעלתפקידוועלסמכויותיוכמפורטבפסקה)1(,
)ג( או )ב( )א(, משנה בפסקאות כאמור שהסמיכו מי ידי על החתומה
לפסקההאמורה,בצירוףאישורבכתבמהשרבדברסמכויותיולפיסעיף

קטןזהפ";

אחריסעיף6גלחוקיבוא: )3(

"ביטוחרפואי
ומגוריםהולמים

בתקופתחירום

עלאףהוראותסעיף6ג,סעיפים1דו־1היחולולגביעובד6ג1פ
זרכאמורבסעיף6ג)א(,השוההבישראלכדיןבהיתרשהייה

למטרתעבודהעםלינהכמשמעותובסעיף1ה)ה(פ";

אחריהתוספתהראשונהלחוקיבוא: )4(

"תוספת ראשונה1
)סעיף1ה)ה((

מגוריםהולמיםיכללולפחותאתכלאלה,במבניםמקורים,ראוייםלמגורים,שמותקנים
בהםחלונותודלתות,שישאליהםגישהנוחהובטוחהושנועדולשמשלמגוריאדם,

אולםמעסיקשמספקלעובדיםאוכלמוכןאינוחייבבהעמדתמטבח:

חדרישינה- 1פ

המרחבהאישישלכלעובדלאיפחתמ־4מטריםרבועיםולאישוכנו )א(
בחדראחדיותרמשישהאנשים;בחישובהשטחהאמורלאיובאובחשבון

חדרשירותים,מקלחת,מטבח,פינתאוכלוארון;

לכלעובדיהיומיטהנפרדתוכלימיטהשיכללו:מזרן,כרית,סדין, )ב(
ציפוילשמיכהולכריתושמיכהדקהאושמיכתצמר,לפיתנאימזגהאוויר;

המגוריםיהיומאוורריםומוסקים,לפיהצורךובהתאםלעונותהשנה; )ג(
ההסקהתהיהבאמצעיםחשמלייםבלבד;

מבנההנמצאבמקוםביצועהעבודהיופרדממקוםביצועהעבודה )ד(
באופןשיגןמפניסיכוניםפיזייםואחרים,לרבותנפילתחפציםמגובה,

בורות,רעשחריגאוחומריםמסוכנים;

במטבחיהיו- 2פ

כיוראחדלפחותלכלתשעהעובדים,עםאספקתמיםחמיםוקרים; )א(

מערכתכירייםאחתלפחותלכלתשעהעובדים; )ב(

כליאוכלבמספרובגודלהנדרש,לפימספרהעובדיםהמתגוררים )ג(
במבנה;

מקררחשמלילאחסוןמזון; )ד(

אשפת לאחסון קשיח מחומר העשויים תקין מכסה בעלי מכלים )ה(
המטבח;

שולחןאומשטחעבודהאחר; )ו(

פינתאוכל- 3פ

שולחן ובו לאכילה שהוקצה אחר מקום או חדר יהיה במבנה )א(
וכיסאות;
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לכלעובדיהיהמקוםישיבהנפרדבפינתהאוכל; )ב(

לאתשמשפינתאוכללשינהולאישמשחדרשינהלפינתאוכל; )ג(

חדרהשירותים- 4פ

חדרהשירותיםיהיהבתוךהמבנהאובמרחקסבירממנווהגישה )א(
אליותהיהנוחה,בטוחהומהירה;

בחדרהשירותיםיהיואסלותוכיוריםעםאספקתמיםבמספרשלא )ב(
יפחתמאסלהאחתוכיוראחדלכלתשעהעובדיםהגריםבמבנה;

הציודוהקבועותהסניטריותיהיותקינים,שלמיםונאותים; )ג(

השירותיםיהיומאווררים; )ד(

מקלחות- 5פ

המקלחותיהיובתוךהמבנהאובמרחקסבירממנווהגישהאליהן )א(
תהיהנוחהובטוחה;

לכלתשעהעובדיםהגריםבמבנהתוקצהמקלחתאחתלפחותובה )ב(
תהיהאספקתמיםחמיםוקרים;

חמים מים כמות לאספקת מותאמים יהיו למקלחות המים דודי )ג(
לתשעהעובדיםלפחות,אושיהיהבהםמיתקןחימוםחשמלימהירלכל

מקלחת;

לעונות המקלחותיהיומאווררותומוסקות,לפיהצורךובהתאם )ד(
השנה;ההסקהתהיהבאמצעיםחשמלייםבלבד;

כביסה- 6פ

במקוםשמתגורריםבותשעהעובדיםאויותר,יעמידהמעסיקלרשות
העובדיםמכונתכביסהוסידוריםלייבושהכביסה;במקוםשמתגורריםבו
פחותמתשעהעובדים,רשאיהמעסיקלהעמידלרשותהעובדיםשירותי
כביסהחיצוניים,עלחשבונו,בתדירותשלאתפחתמפעםאחתלשבוע,

במקוםמכונתכביסהוסידוריםלייבושהכביסה;

מים- 7פ

אספקתמיהשתייהתהיהמרשתמיםעירוניתאוממקוראחרבאיכותמי
שתייהכנדרשבתקנותבריאותהעם)איכותםהתברואיתשלמישתייה

ומיתקנימישתייה(,התשע"ג-72013;

ביוב- רפ

המבניםיהיומחובריםלמערכתביובציבוריתאלאאםכןהתקבלאישור
מסולקים במבנה והדלוחים השפכים כי המקומית הוועדה ממהנדס
למערכתשפכיםפרטיתשהותקנהלפיההוראותלמיתקניתברואה)הל"ת(,
)בקשה והבנייה התכנון לתקנות 1 בתקנה כמשמעותן התש"ל-1970ר,

להיתר,תנאיוואגרות(,התש"ל-91970;

ק"תהתשע"ג,עמ'1394פ 7

י"פהתש"ל,עמ'2545פ ר

ק"תהתש"ל,עמ'41ר1פ 9

ספרהחוקיםר3ר2,ט"ובאבהתש"ף,2020פרפ5

הערות
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מניעתמפגע- 9פ

מעסיקינקוטכלפעולההדרושהלמניעהסדירהשלמפגעיתברואה )א(
במבנהובסביבתו,לרבותמניעתמפגעיחרקים,מכרסמיםומזיקיםאחרים;

מעסיקיבטיחבאופןסדיראתתקינותהשלהצנרתוהאינסטלציה )ב(
במבנהוידאגלמניעתדליפותונזילות;

מעסיקידאגכייהיהבמבנהסידורנאותלאיסוףולסילוקאשפה; )ג(

מעסיקיבטיחקיומםשלאמצעיםוסידוריםנאותיםלמניעהולכיבוי )ד(
שלשריפות;

חשמלותאורה- 10פ

בכלחדרבמבנה,לרבותבשירותיםובמקלחת,תותקןתאורהחשמלית )א(
מספקת;

בכלחדרבמבנה,לרבותבמקלחת,יהיהשקעחשמליאחדלפחות; )ב(
במטבחיהיושלושהשקעיםלפחות;שקעיהחשמליהיומוגניםמפני

התחשמלות;

סביבתהמבנהתהיהמוארתבלילהפ" )ג(

הארכתתוקף
הוראתהשעה

שרהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתיים,באישורועדתהעבודה,הרווחהוהבריאות2פ
שלהכנסת,רשאילהאריך,בצו,אתהתקופההאמורהבסעיף1בתקופותנוספותשל
שלושהחודשיםכלאחת,כלעודעומדתבתוקפההכרזהעלמצבחירוםבשלנגיף
הקורונהלפיחוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראת

שעה(,התש"ף-102020פ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

י ל ו מ ש  ק י צ י א
שרהעבודההרווחה

והשירותיםהחברתיים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת

מניעתמפגע- 9פ

מעסיקינקוטכלפעולההדרושהלמניעהסדירהשלמפגעיתברואה )א(
במבנהובסביבתו,לרבותמניעתמפגעיחרקים,מכרסמיםומזיקיםאחרים;

מעסיקיבטיחבאופןסדיראתתקינותהשלהצנרתוהאינסטלציה )ב(
במבנהוידאגלמניעתדליפותונזילות;

מעסיקידאגכייהיהבמבנהסידורנאותלאיסוףולסילוקאשפה; )ג(

מעסיקיבטיחקיומםשלאמצעיםוסידוריםנאותיםלמניעהולכיבוי )ד(
שלשריפות;

חשמלותאורה- 10פ

בכלחדרבמבנה,לרבותבשירותיםובמקלחת,תותקןתאורהחשמלית )א(
מספקת;

בכלחדרבמבנה,לרבותבמקלחת,יהיהשקעחשמליאחדלפחות; )ב(
במטבחיהיושלושהשקעיםלפחות;שקעיהחשמליהיומוגניםמפני

התחשמלות;

סביבתהמבנהתהיהמוארתבלילהפ" )ג(

שרהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתיים,באישורועדתהעבודה,הרווחהוהבריאות2פ
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