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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי 
 התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו־2004( 

)תיקון מס' 20(, התשפ"ב-2022

בחוקהתוכניתלהבראתכלכלתישראל)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבוהמדיניות1עביטולפרקי'
העיקרי(, החוק - )להלן התשס"ג-12003 ו־2004(, 2003 הכספים לשנות הכלכלית

פרקי'-בטלע

התוספתלחוקהעיקרי-בטלהע2עביטולהתוספת

תיקוןחוקעובדים
זרים

בחוקעובדיםזרים,התשנ"א-21991,בסעיף1ד,במקוםסעיףקטן)ה(יבוא:3ע

הוראותסעיףזהלאיחולולגביעובדזרבעלאשרהורישיוןישיבהשניתנו")ה( )1(
לומכוחהסכםחופשתעבודהשנכלליםבותנאיםכמפורטלהלן,והואמועסק

בהתאםלתנאיםשבהסכם:

הגעתושלהעובדלישראלהיאלמטרתחופשה,ועבודתובישראל )א(
היאמטרהמשנית;

התקופההמרביתלשהותהעובדבישראלאינהעולהעל12חודשים; )ב(

התקופההמרביתלהעסקתהעובדאצלמעסיקמסויםאינהעולהעל )ג(
שלושהחודשים;

העובדמבוטחבביטוחרפואיבכלתקופתשהותובישראל; )ד(

מרבית עובדים מספרהעובדיםהמועסקיםאינועולהעלמכסת )ה(
לשנהע

חוקהתוכניתלהבראתכלכלתישראל)תיקוני  סעיפים
והמדיניות התקציב יעדי להשגת חקיקה  1 ו–2

ו־2004(, 2003 הכספים לשנות הכלכלית 
התשס"ג-2003)להלן-החוק(,קובעבפרקי'שבו)להלן-

פרקי'(,היטלעלהעסקתעובדיםזריםע

עלפיהוראותפרקי',מעסיקשלעובדזרחייבלשלם
היטלבשיעורשל15%עד20%בהתאםלענףשבומועסק
העובד,עלבסיסהשכרהמדווחהמשולםלעובד,וחלאיסור

עלהמעסיקלנכותאתההיטלמשכרושלהעובדע

הוראותפרקי'חלותלגבי"עובדזר"כהגדרתובפרקע
לפיההגדרההאמורהההוראותאינןחלותעלעובדיםזרים
בתחוםהסיעוד,ספורטאיםזריםועודעעודיצויןבהקשרזה,
כיהחלמשנת2016חלהיטלבשיעוראפסבענףהחקלאות,
ישראל כלכלת להבראת חוקהתוכנית במסגרת שנקבע
)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבוהמדיניותהכלכלית
לשנותהכספים2003ו־2004()תיקוןמס'18והוראתשעה(,

התשע"ו-2006)ס"חהתשע"ו,עמ'545(ע

לגביהכנסת וזאת האמור, ההיטל את לבטל מוצע
עובדזרשהופקהאושנצמחהבשנת2022ואילךעלשםכך

מוצעלבטלאתפרקי'האמורואתהתוספתלחוקשאליה
הואמפנהע

י'ושלהתוספתלחוקמובאבנספח נוסחםשלפרק
לדבריההסברע

התשנ"א-1991 זרים, עובדים לחוק 1א סעיף  סעיף 3
)להלן-חוקעובדםזרים(,קובעכילאיעסיק 
מעסיקעובדזראלאאםכןמילאאחרהוראותסעיפים1ב

עד1הע

סעיף1דלחוקעובדיםזריםשעניינוביטוחרפואי,
קובעאתחובתהמעסיקלהסדיר,עלחשבונו,לעובדהזר,
כמפורט רפואי ביטוח אצלו, עבודתו תקופת כל למשך

בסעיףע

סעיףקטן)ה(שלהסעיףהאמורקובעכי"הוראות
סעיףזהלאיחולולגביעובדהמועסקבהתאםלהסכם
"עובד להגדרה )7( בפסקה כמשמעותו עבודה, חופשת
זר"שבסעיף44)א(לחוקהתוכניתלהבראתכלכלתישראל
)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבוהמדיניותהכלכלית

לשנותהכספים2003ו־2004(,התשס"ג-2003"ע

ס"חהתשס"ג,עמ'386;התשפ"א,עמ'294ע 1

ס"חהתשנ"א,עמ'112;התשפ"א,עמ'136ע 2
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לענייןזה,"הסכםחופשתעבודה"-כלאחדמאלה: )2(

הסדרבדברתוכניתלחופשתעבודהביןממשלתישראללביןממשלת )1(
ניו־זילנד;

הסדרבדברתוכניתלחופשתעבודהביןממשלתישראללביןממשלת )2(
הרפובליקההפדרליתשלגרמניה;

הסדרבדברתוכניתלחופשתעבודהביןממשלתישראללביןממשלת )3(
הרפובליקהשלקוריאה;

הסדרבדברתוכניתלחופשתעבודהביןממשלתישראללביןממשלת )4(
אוסטרליה;

הסדרבדברתוכניתלחופשתעבודהביןממשלתישראללביןממשלת )5(
הרפובליקההצ'כית;

הסדרבדברתוכניתלחופשתעבודהביןממשלתישראללביןממשלת )6(
הרפובליקהשלאוסטריהע"

תחילתושלחוקזהביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022()בסעיףזה-יוםהתחילה(,4עתחילהותחולה
והואיחולעלהכנסהשלעובדזרשהופקהאושנצמחהביוםהתחילהואילךע

לענייןזה,"הסכםחופשתעבודה"-כלאחדמאלה: )2(

הסדרבדברתוכניתלחופשתעבודהביןממשלתישראללביןממשלת )1(
ניו־זילנד;

הסדרבדברתוכניתלחופשתעבודהביןממשלתישראללביןממשלת )2(
הרפובליקההפדרליתשלגרמניה;

הסדרבדברתוכניתלחופשתעבודהביןממשלתישראללביןממשלת )3(
הרפובליקהשלקוריאה;

הסדרבדברתוכניתלחופשתעבודהביןממשלתישראללביןממשלת )4(
אוסטרליה;

הסדרבדברתוכניתלחופשתעבודהביןממשלתישראללביןממשלת )5(
הרפובליקההצ'כית;

הסדרבדברתוכניתלחופשתעבודהביןממשלתישראללביןממשלת )6(
הרפובליקהשלאוסטריהע"

תחילתושלחוקזהביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022()בסעיףזה-יוםהתחילה(,4ע
והואיחולעלהכנסהשלעובדזרשהופקהאושנצמחהביוםהתחילהואילךע

תחילהותחולה

בהמשךלביטולפרקי'והתוספתלחוק,כאמורבדברי
סעיף את להחליף מוצע לעיל, ו–2 1 לסעיפים ההסבר
האמור במפורש בו שייקבע כך לעיל המצוטט )ה( קטן
בפסקה)7(להגדרה"עובדזר"שבסעיף44)א(לחוקכנוסחו
מיקום בשינוי אין כי יובהר המוצעע בחוק ביטולו ערב
ההוראהכאמורכדילשנותאתהמצבהמשפטישהיהקיים

בענייןזהערבתחילתושלהחוקהמוצעע

מוצעכיתחילתושלהחוקהמוצעתהיהביום  סעיף 4
כ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022()להלן-יום 
התחילה(,והואיחולעלהכנסהשלעובדזרשהופקהאו

שנצמחהביוםהתחילהואילךע
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שמוצע לחוק, התוספת ושל י' פרק של נוסחם זה
לבטלם:

"פרק י': היטל על העסקת עובדים זרים

הגדרות ופרשנות

בפרקזה- 44ע)א(

"הכנסה"-הכנסהלפיסעיף2)2(לפקודתמסהכנסה
שנצמחה או שהופקה כאמור הכנסה לרבות

באזורכהגדרתובסעיף3אלפקודההאמורה;

3)ה3( בסעיף כהגדרתו - במשק" הממוצע "השכר
לפקודתמסהכנסה;

"מעסיק"-כלהמשלםהכנסהלעובדזר,אוהאחראי
לתשלומה,לרבותמישדינולעניןתשלוםמסים

כדיןהמדינה;

"עובדזר"-כהגדרתובחוקעובדיםזרים,התשנ"א-1991,
למעטכלאחדמאלה:

בדבר ההסכם יישום לחוק ו' שפרק זר עובד )1(
רצועתעזהואזוריריחו)הסדריםכלכלייםוהוראות

שונות()תיקוניחקיקה(,התשנ"ה-1994,חלעליו;

אזרח שהוא בישראל כדין המועסק זר עובד )2(
במדינההגובלתבישראלוהיוצאאתישראל,בדרך
כללבתוםיוםהעבודה,למקוםמגוריובאותהמדינה;

עובדזרהמועסקכדיןבמתןטיפולסיעודי; )3(

עיתונאיחוץוספורטאיחוץ,כהגדרתםבסעיף )4(
75אלפקודתמסהכנסה;

עבודה, חודש בעבור לו, שמשולמת זר עובד )5(
הממוצע השכר לפעמיים השווה בסכום הכנסה
במשק,אוהכנסהבסכוםהגבוהמזה,ולגביעובדזר
המועסקפחותמ־180שעותבחודש-הכנסהבסכום
השווהלמספרהשעותשבוהואעובדבחודשכשהוא
מחולקב־180ומוכפלבסכוםהשווהלפעמייםהשכר

הממוצעבמשק,אוהכנסהבסכוםהגבוהמזה;

עובדזרשנעברהנגדועבירהלפיסעיף203א )6(
נלוות, עבירות או התשל"ז-1977, העונשין, לחוק
השוההבמקלטלקרבנותסחרבתל־אביב־יפו,והעובד,

במשךשהותובמקלטהאמור;

שניתנו ישיבה ורישיון אשרה בעל זר עובד )7(
ישראל מדינת בין עבודה חופשת הסכם מכוח לו
בו ונכללים בתוספת המנוי אחרת מדינה ובין
חופשת הסכם - זה )בחוק להלן כמפורט תנאים
שבהסכם: לתנאים בהתאם מועסק והוא עבודה(,

למטרת היא לישראל העובד של הגעתו )א(
חופשה,ועבודתובישראלהיאמטרהמשנית;

התקופההמרביתלשהותהעובדבישראל )ב(
אינהעולהעל12חודשים;

אצל העובד להעסקת המרבית התקופה )ג(
מעסיקמסויםאינהעולהעלשלושהחודשים;

העובדמבוטחבביטוחרפואיבכלתקופת )ד(
שהותובישראל;

מספרהעובדיםהמועסקיםאינועולהעל )ה(
מכסתעובדיםמרביתלשנה;

משקיעזרשקיבלאשרהורישיוןלישיבתביקור )8(
מסוגב/5לפיחוקהכניסהלישראל,התשי"ב-1952,
וכןעובדחיונישקיבלאשרהורישיוןלישיבתביקור

מסוגב/51לפיהחוקהאמור,ובניזוגםע

לכלמונחבפרקזהתהיההמשמעותהנודעתלו )ב(
בפקודתמסהכנסה,אלאאםכןנאמרבמפורשאחרתע

היטל על העסקת עובד זר ושיעורו

20%מסךכל מעסיקחייבבהיטלבשיעורשל 45ע)א(
- זה )בפרק המס בשנת ששילם זר עובד של ההכנסה
ההיטל(ואםהעובדהזרמועסקעלידולפיהיתרלהעסקת
עובדזרבענפיםאלהיהאשיעורההיטלכמפורטלהלן:
בענףהחקלאות-10%,ובענףהמסעדותהאתניות,בענף

התעשייהאובענףהבניין-15%ע

בעקיפין, או במישרין ינוכה, לא ההיטל )ב(
מההכנסהשלהעובדהזרע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,עדיוםז'בטבת )ג(
הקטן הסעיף את יקראו )2022 בדצמבר 31( התשפ"ג
האמורכךשבמקום"בענףהחקלאות-10%"יבוא"בענף

החקלאות-0%"ע

תשלום ההיטל

מעסיקישלםלפקידהשומהאתההיטלבמועדים 46ע
שנקבעולפיהוראותפקודתמסהכנסהלתשלוםמסשניכה

במקורמאותההכנסהשלהעובדהזרע

תחולת הוראות הפקודה

הוראותפקודתמסהכנסהיחולו,בשינוייםהמחויבים, 47ע
של מההכנסה לנכותו שיש מס היה כאילו ההיטל על
העובדהזר,לרבותההוראותשענינןדיווח,גביהועונשין,
אלאאםכןנקבעאחרתלעניןמסויםלפיפרקזה,ויראו
מעסיקשלאשילםאתההיטלכמישניכהמסבמקורולא
לפקודהע 219 בסעיף כאמור השומה לפקיד אותו שילם
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ביצוע ותקנות ושינוי התוספת

שרהאוצרממונהעלביצועהוראותפרקזה )א( 48ע
והוארשאילהתקיןתקנותלביצועוע

שרהאוצררשאי,בצו,לשנותאתהתוספתע" )ב(

"תוספת

)סעיף44)א((

הסכם חופשת עבודה

ממשלת בין עבודה לחופשת תכנית בדבר הסדר 1ע
ישראללביןממשלתניו־זילנד;

ממשלת בין עבודה לחופשת תכנית בדבר הסדר 2ע
ישראללביןממשלתהרפובליקההפדרליתשלגרמניה;

ממשלת בין עבודה לחופשת תכנית בדבר הסדר 3ע
ישראללביןממשלתהרפובליקהשלקוריאה;

ממשלת בין עבודה לחופשת תכנית בדבר הסדר 4ע
ישראללביןממשלתאוסטרליה;

ממשלת בין עבודה לחופשת תכנית בדבר הסדר 5ע
ישראללביןממשלתהרפובליקההצ'כית;

ממשלת בין עבודה לחופשת תכנית בדבר הסדר 6ע
ישראללביןממשלתהרפובליקהשלאוסטריהע"
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