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1 ―1.תיקון סעיף 1 בסעיף התשנ"ו―11996, שעה), (הוראות סיוע) (איסור כדין שלא שהייה בחוק

שנים"; "עשר יבוא שנים" "תשע במקום ברישה, (1)

והבטחת העסקה שלא כדין (איסור זרים את חוק עובדים המתקנת ,(1) בפסקה   (2)
יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי שבה, 2א בסעיף התשנ"א―21991, הוגנים), תנאים

רצועת בדבר ההסכם יישום לחוק שפרק ו' עובד זר ― זר" "עובד זה, בסעיף "(ג)
התשנ"ה― שונות) (תיקוני חקיקה), והוראות יריחו (הסדרים כלכליים ואזור עזה

עליו." חל ,31994

(14 במרס 2005).תחילה התשס"ה ב' ג' באדר זה ביום חוק של תחילתו .2
מעבר לישראל,הוראת הכניסה לחוק 12א סעיף לפי שנעברה עבירה בשל לדין אדם יועמד לא .3

שלא כדין והבטחת תנאים העסקה לחוק עובדים זרים (איסור 2א סעיף ולפי התשי"ב―41952,
התשס"ה באדר ב' ד' שמיום זה, בתקופה בחוק (2)1 בסעיף כנוסחו התשנ"א―1991, הוגנים),

זה. חוק של פרסומו יום עד (15 במרס 2005)
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בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (21 במרס 2005); התשס"ה בכנסת ביום י' באדר ב' התקבל  * 
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ס"ח התשנ"א, עמ' 112.  2
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