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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת	חוק	עובדים	זרים	)תיקון	מס'15(	)צו	כניסה	למקום	המשמש	
למגורים(,	התש"ע-2010

בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 1, בסעיף 6)א(, אחרי פסקה )2( יבוא:1תיקון סעיף 6

")3( לבקש משופט של בית דין אזורי לעבודה או שופט של בית משפט שלום ליתן צו 
המתיר לו להיכנס למקום המנוי בפסקה )2( המשמש למגורים או לחצרים פרטיים של מקום 

כאמור; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מסמכות הכניסה של מפקח לפי פסקה )2( " 

 )2010 בינואר   24( התש"ע  בשבט  ט'  ביום   סעיף 1 
בדבר  1274 מס'  ממשלה  החלטת  התקבלה  	כללי 

הגברת האכיפה כלפי מעסיקי עובדים זרים שלא   
כחוק וייעולה  במסגרת אותה החלטה החליטה הממשלה 
כי על שר הפנים, בהתייעצות עם שר התעשייה המסחר 
והתעסוקה ומשטרת ישראל, לתקן את חוק עובדים זרים, 
התשנ"א-1991 )להלן - החוק(, כך שמפקחים שהוסמכו 
לפקח על הוראותיו יוכלו לפנות לבית משפט לקבלת צו 
כניסה למקום המשמש למגורים לשם פיקוח על ביצוע 

הוראות החוק 

6 לחוק אשר דן  לפי האמור, מוצע לתקן את סעיף 
בסמכויות המפקחים הממונים על אכיפת הוראות החוק  

לפסקה	)1(

6)א()2( לחוק קובע כי מפקח רשאי "להיכנס    סעיף 
שיש  בכל עת סבירה ללשכה פרטית או למקום עבודה 
יסוד להניח שהוא מקום עבודה של המעביד או של עובד 
או שהוא מקום מגוריו של עובד זר, ובלבד שכניסה למקום 
של  חובותיו  קיום  בדיקת  לצורך  היא  כאמור  המגורים 
המעביד לפי סעיף 1ה וניתנת הסכמה לכך מאת העובד 

הזר " 

מוצע להסמיך את המפקחים לפנות לבית משפט או 
לבית הדין לעבודה לבקש צו שיאפשר כניסתם )גם בליווי 

כוח עזר נדרש, כגון  מתורגמנים, עובדים סוציאליים וכדו'(, 
לצורך פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה ובכך להרחיב את 
כמפורט  עניינים,  בכמה  המפקחים  של  הכניסה  סמכות 

להלן  

סעיף 6)א()2( לחוק מסמיך כיום מפקח להיכנס ללשכה 
פרטית ולמקום עבודה של מעביד או עובד זר  הסעיף גם 
למקום  הזר,  העובד  בהסכמת  להיכנס,  למפקח  מאפשר 
עבודה שהוא מקום מגוריו של העובד, לצורך פיקוח על 
הוראות סעיף 1ה לחוק  מאחר שאפשרות הכניסה של מפקח 
ללשכה פרטית הממוקמת בבית מגורים או למקום עבודה 
כיום  מגורים,  בבית  הממוקמים  זר  עובד  או  מעביד  של 
מוגבלת, וכן סמכות הכניסה למגוריו של עובד זר מוגבלת 
בהסכמתו כאמור לעיל, מוצע להסמיך מפקח לבקש צו 
שיאפשר כניסתו לכל מקום המנוי כאמור בסעיף 6)א()2( 
לחוק שהוא מקום מגורים ולחצרים הפרטיים השייכים 

למקום המגורים, לצורך פיקוח על כלל הוראות חוק זה    

כמו כן מוצע להדגיש כי סמכות זו לא באה לגרוע 
מסמכותו של המפקח להיכנס בלא צו ללשכה פרטית או 
כאמור  מגורים,  מקום  משמשים  שאינם  עבודה  למקום 

בסעיף 6)א()2( לחוק 
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