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הגדרות זה בחוק .1
בה: תושב או ישראל, אזרח שאינו עובד  זר" "עובד

אצל עבודה לשם עובדיו של אדם כח שירותי במתן מקצתו או עיסוקו שעיקר מי  אדם" כח "קבלן
זולתו.

עבודה; בתיווך מקצתו או עיסוקו שעיקר מי  אדם" כח "מתווך

אדם. כח קבלן לרבות  "מעביד"

שלא העבדה
בדין

 מאלה אחד שעשה מעביד . 2

לישראל, הכניסה חוק מכח בישראל לעבוד רשאי שאינו זר עובד העביד (1)
לפיו: והתקנות התשי"ב11952,

התשי"ט התעסוקה, שירות לחוק 32 סעיף להוראות בניגוד זר עובד העביד (2)
,21959

שבו יום לכל לעובד חדשים שקלים 2, 000 נוסף וקנס חדשים שקלים 15, 000 קנס  דינו
העבירה. נמשכת

ט''ו מיו0 ,2032 חוק כהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הגעת במרס1991)1 12) התשנ"א באדר כ''ו ביום בכנסת נתקבל *
.130 עמ' ,(1991 בינואר 30) התשנ"א בשבט

312 עמ' ,354 עמ' התשי"ב, ס"ח 1
50. עמ' התשמ"ח, .32 עמ' התשי"ט, ס"ח 2



קנס  דינו ,2 סעיף לפי עבירה מהווה שהעבדתו זר עובד עבודת שתיווך אדם כח מתווך . 3

שקלים. 15,000

שלא תיווך
כדין

שהעסיק מי גם כאמור בעבירה יואשם אדם, כח קבלן בידי 2 סעיף לפי עבירה נעברה .4

האמצעים כל את ושנקט בידיעתו שלא נעברה שהעבירה הוכיח כן אם אלא הזר, העובד את בפועל
למניעתה. הסבירים

בפועל מעביד

שבשעת אדם כל גם כאמור בעבירה יואשם תאגיד, בידי 4 עד 2 סעיפים לפי עבירה נעברה . 5

ואחראי תאגיד באותו פקיד או  מוגבל שותף למעט  שותף או פעיל מנהל היה העבירה ביצוע

הסבירים האמצעים כל את ושנקט בידיעתו שלא נעכרה שהעבירה הוכיח לא אם הנדון, לעניו
למניעתה.

תאגיד אחריות

פיקוח לגבי גם יחולו , התשי"ט1959 התעסוקה, שירות לחוק 76 עד 73 הסעיפים הוראות . 6

זה. חוק לענין

פיקוח

יבוא: בסופה השניה, בתוספת התשכ"ט31969, לעבודה, הדין בית בחוק .7

התשנ"א1991". כדין), שלא (העסקה זרים עובדים "חוק

חוק תיקון
הדין בית
לעבודה

הנוגע ענין בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה חוק ביצוע על ממונה והרווחה העבודה שר .8
לביצועו.

ביצוע

.(1991 במאי 1) התשנ"א באייר י"ז ביום זה חוק של תחילתו תחילה9.

הרצוג חיים

המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שמיר יצחק
והרווחה העבודה שר

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב


