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 העסקת עובדים זרים בענף הבניין על ידי חברות ביצוע זרותם לתוקף היתר ליתנאים כללי

 רקע .א

)להלן: "חוק עובדים זרים" או "החוק"(, העסקת  1991-יג לחוק עובדים זרים, תשנ"א1בהתאם לסעיף  .1.א

עובדים זרים בישראל מותנית בקבלת היתר העסקה בכתב מאת "הממונה" לעניין החוק, שהנו ראש 

לחוק עובדים זרים. מתוקף סמכותו, רשאי הממונה לקבוע  1ות האוכלוסין וההגירה, בהתאם לסעיף רש

-( ו2)א()2סעיף לפי והפרת אחד או יותר מתנאים אלה מהווה עבירה  ,היתר העסקהתוקפו של תנאים ל

ביטול/  יג לחוק עובדים זרים, ועלולה להביא להטלת קנס מינהלי או הגשת כתב אישום ו/או לשלילה/1

 הגבלה/ סיוג ההיתר שניתן למעסיק להעסקת עובדים זרים.

ענף הבניין על ידי חברות ביצוע זרות בעובדים זרים להלן יפורטו תנאי ההיתר להעסקתם בישראל של  .2.א

( מיום 60)דר/ 1321החלטת ממשלה מספר לבמאגר של משרד הבינוי והשיכון, בהתאם  נכללות אשר

. על פי החלטת הממשלה "תנאי ההיתר"( –)להלן  ות בנייה זרותבעניין הבאת חבר 24.3.2016

 ,בשינויים המחוייביםיתר, ה, תנאי ה6.1.2017מיום  2256כפי שתוקנה בהחלטת ממשלה האמורה, 

 .512304916יילמזלר ח.פ. הבנייה הטורקית על חברת אף יחולו 

קבלת היתר להעסקת עובדים אינם מסדירים את הליך הטיפול בבקשה להמפורטים להלן תנאי ההיתר  .3.א

זרים באמצעות חברות ביצוע זרות,  והליך זה מוסדר ב"נוהל העסקת עובדים זרים בענף הבניין על ידי 

 נוהל המפורסם באתר האינטרנט של הרשות, בכתובת: 9.4.0002חברות ביצוע זרות" )נוהל מספר 

 ואינו גורע מהוראותיו, אלא נועד להוסיף עליהן.( חברות ביצוע

יהן של חברות הביצוע וחברת יילמזלר )להלן: "החברות" או יובהר כי תנאי ההיתר נקבעו בנוסף לחובות .4.א

חברה על , וכן לחובות כל רלוונטייםלפי כל דין, ובכלל זה לפי הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה  בלשון יחיד(

 ."הרשות"( –)להלן  האוכלוסין וההגירה רשותפי נהלי 

הרשות מפרסמת מעת לעת עדכונים, הוראות, הנחיות ודברי הסבר  מובא בזאת לידיעת החברות, כי .5.א

לעיין באתר לצורך קבלת מידע שוטף  כל חברה, וחובה על הרשות אתר :באתר האינטרנט של הרשות

 .חברות ביצוע זרותזרים על ידי בעניין העסקת עובדים 

 היתרהתנאים לתוקף  .ב

 מקום העסקה ותחום העסקה .1.ב

ן אי רק במקצועות אלה: טפסנות, ברזלנות, טייחות ורצפות. את העובדים הזריםלהעסיק החברה על  .א.1.ב

להעסיק עובדים זרים בעלי אשרה ורישיון עבודה בענף הבניין בתפקידים אחרים שאינם המקצועות 

 , ובכלל זה חל איסור להעסיקם בתפקידי פיקוח, השגחה, או  ניהול.האמורים

https://www.gov.il/he/Departments/policies/Foreign_construction_companies_prucedure
https://www.gov.il/he/Departments/policies/Foreign_construction_companies_prucedure
https://www.gov.il/he/Departments/population_and_immigration_authority
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, שעניינה "סיוע ממוקד להגדלת היקף פעילות 30.07.15מיום  317בהתאם להחלטת ממשלה מספר  .ב.1.ב

 ניה למגוריםבפרוייקטים של רק בלהעסיק את העובדים הזרים  רה רשאיתחבההבניה למגורים", 

(. )אלא אם צוות בינמשרדי בראשות מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון אישר בכתב החרגה של הפרוייקט

בניית מבני מגורים, מבנים עם שימושים משולבים ומוסדות ציבור כ בניה למגוריםלעניין זה, מוגדרת 

עבירה של מהווה  ,בבניה שאינה בנייה למגורים החברה על ידיקת עובדים זרים העסיודגש כי בלבד. 

 לחוק עובדים זרים. 2העסקה שלא כדין לפי סעיף 

 איסור העסקה בפרויקטים של גוף ציבורי .2.ב

אין להעסיק את העובדים בביצוע פרויקט עבור הממשלה, הרשויות המקומיות, החברות הממשלתיות, 

 1/9/01ת וחברות הביצוע שהוקמו בחוק, המבוצע על פי מכרזים שפורסמו מיום חברות הביצוע העירוניו

 ואילך.

 מסגרת ההעסקה  .3.ב

 מחוייבת להעסיק את העובדים הזרים באופן ישיר ולא כקבלן כוח אדם. החברה .א.3.ב

לכל גורם שהוא,  העם עובדישלה מעביד"  -"עובד -חל איסור מוחלט להעביר את יחסי ה החברהעל  .ב.3.ב

 נה.לרבות קבלן מש

אינה רשאית להעביר את פעילותה או חובותיה לקבלן משנה או לגורם שלישי אחר כלשהוא,  החברה .ג.3.ב

המתווך בינה ובין העובדים הזרים. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יובהר כי 

ין היתר, את הפעולות המועסק על ידה, באינה רשאית לבצע באמצעות מי שאינו עובד  החברה

באות כלפי העובדים הזרים: בדיקת התאמת העובדים לעבודה בחברות, קבלת עובד לעבודה, ה

קביעת גובה השכר ותנאי העסקה אחרים של העובד, פיטורי העובד, קבלת החלטה על ניוד עובד בין 

מעסיקים בפועל, פיקוח שוטף על העובדים תנאי העסקתם ושכרם, וחידוש אשרות השהייה של 

חברות עם קבלן או גורם שלישי אחר כלשהוא לצורך הסדרת אחד או הרות  של העובדים. התקש

 . נוהל זהההיתר ותנאי יותר מעניינים אלו מהווה הפרת תנאי 

להיות רשומה בתור המעסיק היחיד של העובד בחוזה העבודה. תלוש השכר של העובד  החברהעל  .ד.3.ב

. כמו כן, החברהיק הניכויים של כמעסיק היחיד וכן את מספר ת החברהחייב לשאת את שמה של 

 להיות רשומה כמעסיק היחיד של העובד. החברהבפוליסת הביטוח הרפואי חייבת 

חובה חלה עליה אחריות למעשי עובדיה ומנהליה וה ע מכלליות האמור, יובהר כי לחברמבלי לגרו .ה.3.ב

יתגלו מקרים  על הנעשה בקרב העובדים ולמנוע פעילות בלתי חוקית. אם באופן הדוקמוגברת לפקח 

החברה תהא  ,החברהזכויות עובדים זרים על ידי מי מעובדי  והפרתשל פעילות בלתי חוקית 

אחראית באופן ישיר למעשים ותהא צפויה לסנקציות מנהליות ואחרות על פי דין, כל עוד לא הוכח כי 

 נקטה בפעולות הדרכה ופיקוח סבירות למניעת הנעשה.  החברה
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 ור העסקהאיסור גביית עמלה בעב .4.ב

חל איסור מוחלט לגבות עמלה כל שהיא מהעובדים או כל תמורה בעד שירותיהן או החזר  החברותעל 

הוצאותיהן; או לנכות ממשכורתם סכומי אגרות, היטלים, קנסות או כל סכום אחר, מלבד הניכויים 

 .1958 -המותרים על פי חוק עובדים זרים והתקנות לפיו וכן לפי חוק הגנת השכר, התשי"ח 

 התקשרות עם צד ג' .5.ב

, הגובה כספים או שקיבל כספים מעובדים זרים, במישרין וכלשה תקשר עם צד ג'על החברה חל איסור לה

 בעקיפין, בישראל או מחוץ לישראל.או 

 קיום חובות על פי דיני העבודה בישראל .6.ב

רים המועסקים על לפעול בהתאם לחוקי העבודה ולפי חוקי מדינת ישראל כלפי העובדים הז החברותעל 

 תנאי ההיתר. ידה. הפרת חוקים אלה מהווה בנוסף גם הפרת

 מעבר עובדים .7.ב

חל איסור על קליטת עובדים מחברה אחרת, מבלי שהמעסיק בעל ההיתר קיבל אישור מראש מאת  .א.7.ב

 מדור התשלומים ברשות המרכז את הטיפול בחברות הביצוע ועובדיהן.

האחרת  והחברה, אם העובד חפץ בכך חברה אחרתצל למנוע מעבר של עובד לעבודה א חל איסור .ב.7.ב

 .הסכימה לכך

חל איסור מוחלט לסחור בעובדים, ובכלל זה חל איסור מוחלט לקבל או לגבות, במישרין  החברותעל  .ג.7.ב

אחרת, וכן לשלם, ה אל חבר ת הנאה כלשהם תמורת מעבר של עובדאו בעקיפין, תשלום או טוב

 אחרת.ה כלשהם תמורת מעבר של עובד מחבר הנאה במישרין או בעקיפין, תשלום או טובת

 שכר ותנאי עבודה .8.ב

לשלם לכל אחד מן העובדים במועד את שכר עבודתו, לפי היקף עבודתו כדין, ובכל  החברהעל  .א.8.ב

באותו חודש לפי היקף עבודה שלא יפחת  הלשלם שכר לכל עובד הרשום אצל חברהמקרה על כל 

שעות  29שעות רגילות בתוספת תשלום כדין בעד  182שעות בחודש )תשלום כדין בעד  211 -מ

לשלם היא חובה יודגש כי הנוספות לפחות(, זאת גם אם בפועל עבד העובד מספר שעות נמוך יותר. 

 שנתי.  שעות מדובר בממוצע  ואיןשעות מדי חודש בחודשו,  211לעובד בגין 

לחשבון אך ורק  )ובכלל זה מקדמות( השכרלשלם לעובדיה המועסקים בישראל את  החברהעל  .ב.8.ב

)להלן: "חוק הבנקאות"(,  1981-המתנהל בבנק שקיבל רישיון לפי חוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א

. אם אין לעובד בואו ייפוי כוח לפעול  הרשאה )למעט בן/ת זוג של העובד( לאף גורם אחר אשר
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תסייע לעובד לפתוח חשבון  החברהעל , חשבון בנק המתנהל בבנק שקיבל רישיון לפי חוק הבנקאות

 אותו לגבי אופן הפעולה בחשבון.העובד וכן תנחה  כזה על פי בחירתבבנק 

להעניק לכל אחד מן העובדים את תנאי העבודה להם הוא זכאי על פי כל דין, ובכלל זה  החברהעל  .ג.8.ב

רים. כמו כן חלה על פי ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים בענף הבניה ועל פי  חוק עובדים ז

בנוסח בשפתו חובה למסור לידי העובד בתחילת עבודתו חוזה חתום בשפתו, זכותון  החברהעל 

/הוכן על ידי הממונה על זכויות עובדים זרים נטרנט של רשות האוכלוסין וההגירהשפורסם באתר האי

 .שכר מפורטים ביטוח בשפתו וכן למסור לידיו, מדי חודש, תלושי ועיקר פוליסת ,העבודהבמשרד 

חייבת בתשלום שכרם של העובדים הזרים ובמתן כל התנאים להם זכאים העובדים לפי הדין  החברה .ד.8.ב

 .ענף הבניה והתשתיותבפי צווי הרחבה והסכמים קיבוציים ובכלל זה ל

בכל התשלומים הסוציאליים על פי חוק בגין העסקת עובד זר )כגון: דמי ביטוח  תחוייבמ החברה .ה.8.ב

בראה, דמי מחלה, דמי נסיעות, דמי חופשה וכו'( בהתאם לכל דין ובכלל זה לפי לאומי, דמי ה

 הסכמים קיבוציים רלוונטיים וצווי הרחבה.

חשב לפי היקף יי החלים שכר המינימום הענפי לעובד הזר בהתאם לצווי ההרחבה והסכמים קיבוצים .ו.8.ב

ישולם לעובד כאמור כום זה שעות נוספות(, וס 29חודשיות ועוד  182שעות בחודש ) 211עבודה של 

בניהול רישום  החברותשעות. יחד עם זאת, חייבות  211 -גם אם היקף העבודה שלו בפועל נמוך מ

לו  על החברה לשלםשעות חודשיות,  211 -של שעות עבודתו של העובד, ואם  עבד העובד יותר מ

 בהתאם להיקף עבודתו בפועל. 

על ידה גיליון רישום מדויק של שעות העבודה של העובד  נהל בגין כל עובד זר המועסקל חברההעל  .ז.8.ב

מידי יום בעברית וכן בשפה שהעובד שולט בה. גיליון הרישום ייחתם מדי יום בידי המעסיק ובידי 

מסור מדי חודש עותק של גיליון הרישום לעובד ותחזיק אצלה העתק מגיליון ל על החברההעובד. 

בודתו בשל חופשה או מחלה, יאשר זאת בכתב בשפה בה הרישום לצרכי ביקורת. עובד הנעדר מע

 הוא שולט והאישור יבוא במקום גיליון רישום שעות העבודה של אותו היום.  

חוק בניגוד לדמי הודעה מוקדמת  בחברהחל איסור לנכות משכרו של עובד העוזב את עבודתו  .ח.8.ב

 .2001-פיטורים ולהתפטרות, התשס"אהודעה מוקדמת ל

, על פי דין והעובד במסמך בכתב על ניכוי חודשי מותר משכרו של עובד החברה וכימיובהר כי אם הס .ט.8.ב

משכרו של העובד במשך שלושה חודשים, בניגוד  - כולו או חלקו -לא ניכתה את הסכום  והחברה

לקבוע במסמך האמור, חל איסור לנכות את הסכום בחודש מאוחר יותר או ממשכורתו האחרונה של 

()ה( 6)25מדובר הן בניכויים שהותרו בתקנות עובדים זרים והן בניכויים על פי סעיף העובד. יודגש כי 

 לחוק הגנת השכר.

די חודש את מלוא השכר המגיע זר במשרה חלקית ויש לשלם לעובד מלא תתאפשר העסקת עובד  .י.8.ב

 .הל מיום תחילת עבודתו/רישומו בחברלו לפי שעות עבודתו ולפי נוהל זה, הח
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 החברהאחרת על פי כל דין ובכלל זה לפי צווי הרחבה והסכמים קיבוציים החלים, בנוסף לכל חובה  .יא.8.ב

 חייבת במתן תנאי עבודה בהתאם לפרק ב' בחוק עובדים זרים "תנאים להעסקה", ובכלל זה:

 

 ב.1סעיף     אישור רפואי 

 ג.1סעיף     חוזה עבודה 

  ד.1סעיף    ביטוח רפואי 

  ה.1סעיף    מגורים הולמים 

 ו.1סעיף    סמכים החזקת מ 

 יא.1סעיף   קדון לעובדים זרים        יפ 

  ( לחוק 7)ב() 2סעיף   מסירה פירוט שכר העבודה 

הוראות בעברית ובאנגלית , וכןוהניכויים משכרו עובדים זרים עובדששולם ל

 חוק הגנת השכר        

 הפקדת פיקדון .9.ב

מדי חודש בגין כל להפקיד יה עלרים, הז שעל החברה לשלם לעובדים בנוסף לשכר ולתנאים הנלווים .א.9.ב

יא)ו( לחוק עובדים זרים ותקנות עובדים זרים )פיקדון 1עובד זר סכום המיועד לפיקדון לפי סעיף 

לשלם  החברהיבוא על חשבון תשלומים סוציאליים שעל . הפיקדון 2016-לעובדים זרים(, התשע"ו

ה ב"נוהל פיקדון לעובדים זרים המועסקים עבור העובד בגין פיצויי פיטורין ופנסיה, כמפורט בהרחב

המפורסם באתר  9.0.0003בענף הבניין, בטכנולוגיה ייחודית ובחברות הסיעוד" )נוהל מספר 

 (. 9.0.0003 נוהלהאינטרנט של הרשות בכתובת: 

 .ממשכורתו של העובדחל איסור לנכות את סכום הפיקדון  .ב.9.ב

 חובות ואיסורים נוספים .10.ב

 החברהמוסרת לעובדיה יימסרו בשפה שהעובד מבין וכן תישמר בידי החברה כל מסמך או הודעה ש .א.10.ב

ר מסירה קביל הוכחה כי העובד קיבל את המסמך לידיו, בדמות חתימת העובד על המסמך או אישו

 אחר.

ועובדיה לשתף פעולה עם מפקחים ופקידים מוסמכים של רשות האוכלוסין וההגירה ושל  החברהעל  .ב.10.ב

בכל עת, בקשר למילוי תנאי הנוהל והחוקים, בין בביקורות הנערכות במקום  העבודהמשרד 

ירור או ההעסקה של העובדים הזרים, בין במסירת כל מסמך שיידרש על ידם ובין בהתייצבות לב

  חקירה במידה ותידרש. 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/deposit_monies_foreign_workers_constructions_technology_procedure
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 נוספיםאגרות ותשלומים  .11.ב

ה סכומים אל)הסכומים התקפים  לפי, חברות לשלם מדי שנה לרשותהלהלן פירוט התשלומים שעל 

 :נכון למועד פרסום נוהל זה (שנה מדי 1.1מתעדכנים ביום 

  י לחוק עובדים זרים(.1)סעיף להעסיק שהחברה תבקש עובד אגרת בקשה עבור כל 

  בהתאם לתקנות עובדים זרים  – לחוק עובדים זרים( 1י1דמי היתר שנתיים עבור כל עובד )סעיף

. חברת ביצוע תהא פטורה מתשלום דמי היתר במשך שנתיים 2017-)דמי היתר( )תיקון(, התשע"ז

 .1.3.2018ממועד קבלת היתר לראשונה, ואילו על חברת יילמזלר תחול חובה זו החל מיום 

 י לחוק עובדים זרים(1עבור כל עובד )סעיף  אגרה שנתית. 

 .אגרת אשרת כניסה ורישיון עבודה שנתי עבור כל עובד שהחברה תבקש להעסיק 

 מודיעה בזאת כי צפויה להיקבע בתקנות חובתן של חברות הביצוע וחברת יילמזלר הרשות  – ערבות

דים הזרים. בטיוטת להפקיד בידי הרשות ערובה להבטחת עמידתן במחויבויותיהן כלפי העוב

()ב( תקנות 1א)3התקנות נכתב כי סכום הערובה יהא בשיעור מחצית מהסכום הקבוע בתקנה 

, לכל עובד זר בענף הבניין שהיא 1996-העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )ערובה(, התשנ"ו

הליך שקלים חדשים, הגבוה מביניהם. ואולם טרם הושלם  254,974מבקשת היתר להעסיקו, או 

התקנת התקנות המחייב התייעצות עם הציבור ואישור הכנסת. סכום הערובה יכול שישתנה 

במסגרת הליך זה. לפיכך, לאחר השלמת הליך החקיקה, הפקדת הערובה בסכום הסופי שייקבע 

לאחר אישור הכנסת והארכת תוקפה במועדים שייקבעו לכך, יהוו תנאי לתוקפו של ההיתר, ואי 

 ו/או אי הארכת תוקפה עלולות להוות עילה לסירוב מתן ההיתר או לביטולו.הפקדת הערובה 


