
רשומות

קובץ התקנות
6 בינואר 2021  9069 כ"ב בטבת התשפ"א 

עמוד

תקנות עובדים זרים )פיקדון לעובדים זרים( )תיקון(, התשפ"א-2021                                                                 1434

קובץ התקנות 9069, כ"ב בטבת התשפ"א, 6.1.2021

06/01/2116:55



קובץ התקנות 9069, כ"ב בטבת התשפ"א, 6.1.2021  1434

תקנות עובדים זרים )פיקדון לעובדים זרים( )תיקון(, התשפ"א-2021

התשנ"א-11991  זרים,  עובדים  לחוק  1יא)א(  סעיף  לפי  העבודה  שר  סמכות  בתוקף 
)להלן - החוק(, בהסכמת שר האוצר ולאחר התייעצות עם שר הפנים, ובתוקף סמכות שר 
1יא)ב1( סעיפים  לעניין  האוצר  שר  בהסכמת  לחוק,  ו–)ז(  )ד(  1יא)ב1(,  סעיפים  לפי   הפנים 
ו–)ז( לחוק, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

התקנות   - )להלן  התשע"ו-22016  זרים(,  לעובדים  )פיקדון  זרים  עובדים  בתקנות   .1
העיקריות(, בתקנה 1 -

אחרי ההגדרה "חשבון הבנק" יבוא:  )1(

""מוסדות סיעוד" - אחד מאלה:

מוסד רפואי כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 31940, שהוא בית   )1(
חולים, שבתעודת הרישום שלו רשום שהוא רשאי להפעיל מחלקה סיעודית או 

מחלקה לתשושי נפש;

מעון שקיבל רישיון לפי סעיף 2 לחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-41965,   )2(
המגורים  )תנאי  מעונות  על  הפיקוח  בתקנות  כהגדרתו  תשוש  בזקן  שמטפל 

וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים(, התשס"א-52001;";

במקום ההגדרה "מעסיק" יבוא:  )2(

""מעסיק" - חברת סיעוד, מעסיק בענף הבניין, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית, 
מעסיק בענף המלונאות, מעסיק בענף התעשייה או מעסיק בענף מוסדות 

סיעוד, לפי העניין;";

אחרי ההגדרה "מעסיק בענף הבניין או בעבודה בטכנולוגיה ייחודית" יבוא:  )3(

""מעסיק בענף מוסדות סיעוד" - מעסיק שהוא בעל היתר לפי סעיף 1יג לחוק, 
להעסקת עובד זר בתפקיד כוח עזר בענף מוסדות סיעוד;";

אחרי ההגדרה "מעסיק בענף המלונאות" יבוא:  )4(

לחוק,  1יג  סעיף  לפי  היתר  בעל  שהוא  מעסיק   - התעשייה"  בענף  ""מעסיק 
לראשונה   הזר  נכנס  שהעובד  ובלבד  התעשייה,  בענף  זר  עובד  להעסקת 

לעבודה בענף התעשייה בשנת 2021;". 

במקום תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:  .2

"פיקדון בעד עובד 
זר

ישלם  לחוק  השנייה  בתוספת  המפורט  בענף  מעסיק  )א(   .2
שהוא  ענף  באותו  לעבודה  רישיון  בעל  זר  עובד  כל  בעד 
תגמולי  ומרכיב  הפיצויים  מרכיב  בסכום  פיקדון  מעסיק, 
המעסיק שעליו לשלם בעד משרה מלאה לפי צווי הרחבה 

או הסכמים קיבוציים החלים עליו.

על אף האמור בצו הרחבה, בהסכם קיבוצי או בחוזה  )ב( 
)א(  משנה  בתקנת  כאמור  הפיקדון  סכום  תשלום  עבודה, 

יהיה בעד חודש ההעסקה הראשון של העובד ואילך."

תיקון תקנה 1 

החלפת תקנה 2

1  ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התשס"ה, עמ' 360.

2  ק"ת התשע"ו, עמ' 1638.

3  ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.

4  ס"ח התשכ"ה, עמ' 48.

5  ק"ת התשס"א, עמ' 338.
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במקום תקנה 3א לתקנות העיקריות יבוא:  .3

"תשלום פיקדון 
יחסי 

זר  עובד  עבד  ו–3)א(,  2)א(  משנה  בתקנות  האמור  אף  על  3א. 
כאמור בהן רק בחלק מימי החודש, בשל אחד מן הטעמים 
המפורטים להלן, יהיה סכום הפיקדון שעל המעסיק לשלם 
האמור  הסכום  למכפלת  שווה  חודש  אותו  בשל  בעדו 
בתקנות המשנה האמורות, לפי העניין, במספר ימי עבודתו 
השבועית,  המנוחה  לרבות  חודש,  באותו  הזר  העובד  של 
חופשה שנתית, ימי מחלה וימים שאין עובדים בהם לפי 
דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה ובכלל זה ימי חג, מחולק 

במספר כל הימים שבחודש האמור:

תחילת עבודה שלא בתחילת חודש;  )1(

סיום עבודה שלא באותו חודש;  )2(

ללא  חופשה  וכן  מחלה,  בשל  תשלום  ללא  חופשה   )3(
תשלום בעת שהייה זמנית מחוץ לישראל אם העובד הזר 
הורשה מראש לחזור אל ישראל לפי חוק הכניסה לישראל."

בתקנה 8 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:   .4
")ה( יראו מעסיק שהפקיד לפיקדון כאמור בסעיף 1יא)ו( לחוק ובתקנות אלה, כמי 
שעמד בחובתו כאמור בסעיף האמור ובתקנות, אף אם נוכו כספים מכספי הפיקדון 

של העובד כאמור בתקנה זו."

בתקנה 14)א()2( לתקנות העיקריות, אחרי "שבתוספת" יבוא "הראשונה".  .5
בתוספת לתקנות העיקריות, בכותרת, אחרי "תוספת" יבוא "ראשונה".  .6

אחרי התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:  .7

"תוספת שנייה
)תקנה 2(

)1( מעסיק בענף הבניין או בעבודה בטכנולוגיה ייחודית;

)2( מעסיק בענף המלונאות;

)3( מעסיק בענף התעשייה;

)4( מעסיק בענף מוסדות סיעוד."

תחילתן של תקנות אלה לגבי מוסדות סיעוד שהם מעון שקיבל רישיון לפי סעיף 2   .8
לחוק הפיקוח על מעונות - מהמועד שבו יפרסם השר ברשומות הודעה בדבר קבלת 
החלטת ממשלה המסדירה חלוקת היתרים למוסדות אלה, כאמור בהחלטת ממשלה 

מספר 183 מיום י"ג בתמוז התש"ף )5 ביולי 2020(.

תיקון תקנה 8 

תיקון תקנה 14 

תיקון התוספת 

הוספת התוספת 
השנייה 

תחילה

החלפת תקנה 3א
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על אף האמור בתקנה 5)א( לתקנות העיקריות, יעבירו מעסיק בענף התעשייה ומעסיק   .9
בענף מוסדות סיעוד את כספי הפיקדון בעד התקופה שעד שלושים ימים מיום  פרסום 
תקנות אלה, לחשבון הבנק כהגדרתו בתקנות העיקריות, ביום 1 בחודש שלאחר תום 

30 ימים מיום פרסום התקנות.

כ' בטבת התשפ"א )4 בינואר 2021(
)חמ 3-3502-ת1(

י ל ו מ ש ק  י צ י א
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א
שר הפנים
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