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 עובד יקר, 

התקבלה החלטה  5.5.2020, כי ביום רוצה לעדכן אותך זרים בעבודה זכויות עובדיםהממונה על 
בישראל באישור עבודה כל עובד פלסטיני המועסק כך ש ,חדשות לאשר תקנות ת ישראלבממשל

. תקופת העסקתובכל  ,שלולמגורים הולמים וביטוח רפואי על חשבון המעסיק זכאי הכולל לינה, 
חדשים אלה באופן חלקי משכר העובד, וזאת בנוסף לניכויים  זכויותהמעסיק רשאי לנכות עבור 

 כמפורט:הכול , המותרים הקבועים בדין

 ביטוח רפואי על חשבון המעסיק בכל תקופת העסקתו: .1

ואתה  בקורונה תדבקנפצעת/חלית/חששת שנכיסוי למקרה ובו  לךהביטוח הרפואי, יעניק 
 בישראל. ךמהלך שהותכל לקבל טיפול רפואי בתהיה זכאי 

עליך לפנות למעסיק שלך בכדי לדעת היכן אתה זכאי לקבל במידה ואתה נזקק לטיפול רפואי, 
 אותו.

 הכוללים:ו, ך על ידהעסקתבכל תקופת על חשבון המעסיק מגורים הולמים  .2
  מ"ר לפחות לכל עובד 4שטח לינה של 

 לכל עובד תהיה מיטה נפרדת, מזרן, כרית, סדין ושמיכה  

 בכל דירה אחת לא ילונו יותר מתשעה אנשים 

 בכל דירה תהיה הסקה חשמלית ואוורור 

 פרד ממקום ביצוע העבודה באופן שיגן מפני תו ,במקום ביצוע העבודה תהנמצא דירה
 סיכונים פיזיים, לרבות נפילת חפצים מגובה או חומרים מסוכנים

 בכל דירה יהיה כיור אחד עם אספקת מים חמים וקרים 

  בכל דירה תהיה מערכת כירים אחת לפחות 

 בכל דירה יהיו כלי אוכל לפי מספר העובדים המתגוררים בה 

 בכל דירה יהיה מקרר אלא המעסיק מספק אוכל מוכן על חשבונו 

  דירה תהיה פינת אוכל עם אזור ישיבהבכל 

 לא תשמש פינת אוכל לשינה ולא ישמש חדר שינה לפינת אוכל 

  מרחק סביר, עם גישה נוחה ומהירהתוך הדירה או בשירותים ומקלחת, בבכל דירה יהיו 

 לכל מקלחת תהיה אספקת מים חמים וקרים 

 עובדים, או  דודי המים למקלחות יהיו מותאמים להספקת כמות מים חמים לתשעה
 שיהיה בהם מיתקן חימום חשמלי מהיר לכל מקלחת 

  אלא אם המעסיק מספק שירותי כביסה חיצוניים על מכונת כביסה בכל דירה תהיה
 חשבונו

  תאורה חשמלית נאותהבכל דירה תהיה 

 כל דירה תהיה מחוברת למערכת ביוב תקינה 

 בכל דירה תהיה אספקת מי שתיה מרשת עירונית 

  אמצעי כיבוי שריפותבכל דירה יהיו 

  בכל חדר בדירה, לרבות במקלחת, יהיה שקע חשמלי אחד לפחות; במטבח יהיו שלושה
 שקעים לפחות

   !לידיעתך

 עונה על כל התנאים  אם הדירה הבנייה, רק באתר בניין רשאי להלין את עובדיוענף הב מעסיק
   המפורטים למעלה.

  מחויב לספק לכל עובד ארון בגדים או תא בארון  ,ותעשייהמו כן מעסיק בענף חקלאות
 בגדים.
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 אלה: נוספיםניכויים  המעסיק רשאי לנכות מהשכר שלךלתשומת לבך! 
 

o 125סכום ניכוי של עד  מהשכר שלךלנכות  רשאי, המעסיק בגין הביטוח הרפואי  ₪
  בחודש.

o שלך בגין המגורים, נכות מהשכר ל אסור, למעסיק שלך אם אתה מועסק בענף הבניין
 .   "(הוצאות נלוותובגין חשמל, ארנונה ומים )להלן: "

o לנכות מהשכר  רשאישלך , הסכום המרבי שהמעסיק אם אתה מועסק בענף החקלאות
 בחודש₪  309 עד הוא הוצאות נלוות בחודש ועבור₪ 239 הוא עדמגורים  עבורשלך 

 (. בחודש 548₪)סה"כ 
o לנכות מהשכר  רשאישלך הסכום המרבי שהמעסיק , אם אתה מועסק בענף התעשייה

 רשאיוהסכום המרבי שהמעסיק  בחודש ₪ 309 הוא בגין הוצאות נלוותבחודש שלך 
 לנכות מהשכר שלך בחודש הוא כמפורט:

 
 "ח סכום בש אזור המגורים

  אם הדירה לא בבעלות המעסיק
אם הדירה  בש"חסכום 

 בבעלות המעסיק
 ₪  212 ₪  424 ירושלים

 ₪  241 ₪  482 אביב תל
 ₪  161 ₪  321 חיפה
 ₪  143 ₪  321 מרכז
 ₪  143 ₪  286 דרום
 ₪  131 ₪  263 צפון

 

 ?ממתי אתה זכאי למגורים הולמים וביטוח רפואי 

 -האם נכנסת ולנת בישראל לפני . בישראל ןול מועסקובכל זמן שבו אתה  5.5.2020מיום  החל
 ..5.5.2020מיום , תהיה זכאי לכך החל 5.5.2020

  מזהה שלך! ה הלמעסיק אסור להחזיק בתעוד –חשוב לדעת 

מעסיק שלך עשה כן, הך אינו רשאי להחזיק במסמכי זיהוי שלך באף שלב. במידה ומעסיק שלה
 אנא פנה אלינו. החזיר לך אותם לאחר שביקשת,במידי! ואם לא  םאותלך נדרש להשיב  הוא

  ?בבעלות המעסיק שלךלא יודע אם הדירה יש לך שאלה ? 

ניכה מהשכר לא דאג לך למגורים הולמים או לא העניק לך ביטוח רפואי או אם המעסיק שלך 
 : פנה אלינואו פגע בך בכל דרך, למעלה שלך יותר מהסכומים המפורטים 

   foreignr@labor.gov.ilבמייל:  

 .050-6290758בוואטס אפ: 

 ?מה יקרה אם תתלונן 

 ביטוח רפואיולעובד שלו מגורים הולמים  יעניקלא יקיים הוראות אלה, ועל פי חוק, מעסיק שלא 
כל ניכוי מעבר לסכומים יש לציין, כי . וצפוי לקנסות על החוקעובר , 5.5.2020החל מיום 

כל תלונה נדאג לענות ולטפל ב אנו  עבירה על החוק.גם מהווה  והמותרים בדין, המפורטים לעיל
 !שתגיע
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