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"בית15 תיקון סעיף 179 יבוא  המשפט"  "בית  במילים  החל  הסיפה  במקום  העיקרי,  לחוק   179  בסעיף 
המשפט —

להעניק פיצויים בעד ניצול אמצאה שנעשה לאחר יום הפרסום לפי סעיף   )1(
16א ולפני יום הפרסום לפי סעיף 26; פיצויים כאמור יהיו בגובה תמלוגים סבירים 
שהמפר היה חייב בתשלומם אילו היה ניתן לו רישיון לנצל את האמצאה בהיקף 
שבו נעשה הניצול כאמור; ואולם לא יינתנו פיצויים בעד ניצול אמצאה כאמור, 
אלא אם כן מצא בית המשפט כי הוא מהווה הפרה של הפטנט כפי שניתן ובתנאי 
שהאמצאה הנתבעת בפטנט זהה מבחינה מהותית לאמצאה שנתבעה בבקשה 

שפורסמה לפי סעיף 16א;

להעניק סעד על הפרה שנעשתה לאחר יום הפרסום לפי סעיף 26 "  )2(

תחילה, תחולה 
והוראות מעבר

תחילתו של סעיף 19א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 8 לחוק זה, שישה חודשים 16  )א( 
מיום פרסומו של חוק זה 

הוראות חוק זה יחולו גם על בקשות פטנט שהוגשו וטרם קובלו לפני יום פרסומו  )ב( 
של חוק זה )להלן — יום התחילה(, ואולם לעניין בקשות כאמור שהמועד הקובע 
לגביהן חלף לפני יום התחילה ולעניין בקשות בין–לאומיות שמועד הפרסום לגביהן לפי 
סעיף 16א)ב(, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, חלף לפני יום התחילה, יפרסם רשם הפטנטים 
באינטרנט את ההודעה כאמור בסעיף 166א לחוק העיקרי החל מחודש מיום התחילה, 
אך לא יאוחר מ–12 חודשים מיום התחילה, ובלבד שלא יפורסמו יותר מ–4,500 בקשות 
בכל חודש; בסעיף זה, "המועד הקובע" — כהגדרתו בסעיף 16א)ג( לחוק העיקרי, כנוסחו 

בסעיף 4 לחוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק עובדים זרים )תיקון מס' 15(, התשע"ב—2012*

בחוק עובדים זרים, התשנ"א—1991  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 2 —1 תיקון סעיף 2

בסעיף קטן )א()2(, אחרי "העביד עובד זר בניגוד להוראות סעיף 1יג" יבוא "ובלבד   )1(
שהמעשה אינו נכלל בין המעשים המפורטים בסעיף קטן )ב(";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:   )2(

")א1( קנס כאמור בסעיף קטן )א( לא יפחת מכפל הקנס המינהלי הקבוע לעבירה, 
ובית המשפט רשאי להקל בעונש כאמור, מטעמים מיוחדים שיירשמו; הוראות 

סעיף קטן זה לא יחולו על —

העסקת עובד זר בתחום הסיעוד המועסק על ידי אדם כאמור בסעיף   )1(
398)א2()5( לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה—1995 2, ובלבד 

שאותו מעסיק קיבל היתר להעסיק עובד זר;

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2012 ביולי   9( התשע"ב  בתמוז  י"ט  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה — 481, מיום י"ב בשבט התש"ע )27 בינואר 2010(, עמ' 236 

ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התשע"א, עמ' 638   1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210   2

ספר החוקים 2367, כ"ב בתמוז התשע"ב, 2012 7 12



487

העסקת עובד זר בענף חקלאות על ידי מעסיק בעל היתר, ובלבד שיש    )2(
בידי העובד הזר רישיון עבודה בענף חקלאות ובקשה להעסיקו במקום או 

בענף חקלאות אחר הוגשה וטרם נענתה "

אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 4א

"חזקה לגבי העסקת 
עובד זר בידי מחזיק 

במקרקעין

יראו מחזיק במקרקעין כמי שמעביד עובד זר שנמצא עובד 4א 
במקרקעין, אלא אם כן הוכיח המחזיק אחרת "

בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום "קנס כקבוע" יבוא "כפל הקנס האמור"  3 תיקון סעיף 5

אחרי סעיף 5א לחוק העיקרי יבוא: 4 הוספת סעיף 5א1

"צו מינהלי להגבלת 
שימוש במקום 

הממונה רשאי ליתן צו להגבלת השימוש בבית עסק 5א1  )א( 
)בסעיף זה — צו מינהלי(, לתקופה שלא תעלה על 14 ימים, אם 
שוכנע כי מועסק בו עובד זר בלא היתר, בניגוד להוראות סעיף 
2, ושמתן הצו חיוני לשם מניעת המשך העסקה בבית העסק 
של עובד זר כאמור, ובלבד שהגבלת השימוש בבית העסק לא 
תגרום לנזק כלכלי חמור שאינו סביר בנסיבות העניין לבעל 
המקום, למחזיק במקום או לאדם אחר, וניתנה להם הזדמנות 

סבירה לטעון את טענותיהם 

צו מינהלי יישלח בדואר רשום או יימסר בידי שליח,  )ב( 
וייכנס לתוקפו בתום 15 ימים מיום מסירתו למחזיק במקום 
או לבעל המקום, אלא אם כן בוטל או שונה בהחלטת בית 

המשפט  

הרואה את עצמו נפגע מצו מינהלי רשאי לבקש מבית  )ג( 
משפט השלום לבטלו או לשנותו; על החלטת בית משפט 
השלום ניתן לערער לבית משפט מחוזי בדרך שמערערים על 

החלטה בעניין אזרחי והערעור יידון לפני שופט יחיד "

תיקון חוק סדר הדין 
הפלילי - מס' 65

בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב—1982  3, בסעיף 240, אחרי "כעבירות 5 
קנס" יבוא "או כעבירות מינהליות" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

ס"ח התשמ"ב, עמ' 1043; התשע"ב, עמ' 3   3

 

 

 

העסקת עובד זר בענף חקלאות על ידי מעסיק בעל היתר, ובלבד שיש    )2(
בידי העובד הזר רישיון עבודה בענף חקלאות ובקשה להעסיקו במקום או 

בענף חקלאות אחר הוגשה וטרם נענתה "

הוספת סעיף 4אאחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא:2 

"חזקה לגבי העסקת 
עובד זר בידי מחזיק 

במקרקעין

יראו מחזיק במקרקעין כמי שמעביד עובד זר שנמצא עובד 4א 
במקרקעין, אלא אם כן הוכיח המחזיק אחרת "

תיקון סעיף 5בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום "קנס כקבוע" יבוא "כפל הקנס האמור"  3 

הוספת סעיף 5א1אחרי סעיף 5א לחוק העיקרי יבוא: 4 

"צו מינהלי להגבלת 
שימוש במקום 

הממונה רשאי ליתן צו להגבלת השימוש בבית עסק 5א1  )א( 
)בסעיף זה — צו מינהלי(, לתקופה שלא תעלה על 14 ימים, אם 
שוכנע כי מועסק בו עובד זר בלא היתר, בניגוד להוראות סעיף 
2, ושמתן הצו חיוני לשם מניעת המשך העסקה בבית העסק 
של עובד זר כאמור, ובלבד שהגבלת השימוש בבית העסק לא 
תגרום לנזק כלכלי חמור שאינו סביר בנסיבות העניין לבעל 
המקום, למחזיק במקום או לאדם אחר, וניתנה להם הזדמנות 

סבירה לטעון את טענותיהם 

צו מינהלי יישלח בדואר רשום או יימסר בידי שליח,  )ב( 
וייכנס לתוקפו בתום 15 ימים מיום מסירתו למחזיק במקום 
או לבעל המקום, אלא אם כן בוטל או שונה בהחלטת בית 

המשפט  

הרואה את עצמו נפגע מצו מינהלי רשאי לבקש מבית  )ג( 
משפט השלום לבטלו או לשנותו; על החלטת בית משפט 
השלום ניתן לערער לבית משפט מחוזי בדרך שמערערים על 

החלטה בעניין אזרחי והערעור יידון לפני שופט יחיד "

בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב—1982  3, בסעיף 240, אחרי "כעבירות 5 
קנס" יבוא "או כעבירות מינהליות" 

תיקון חוק סדר 
הדין הפלילי - 

מס' 65

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת
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