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חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי 
 התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו–2004(

)תיקון מס' 15(, התשע"א-2011*

בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות 1 תיקון סעיף 44
הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו–2004(, התשס"ג-2003 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 

44)א(, בהגדרה "עובד זר", אחרי פסקה )6( יבוא:

עובד זר בעל אשרה ורישיון ישיבה שניתנו לו מכוח הסכם חופשת עבודה בין   )7("
מדינת ישראל ובין מדינה אחרת המנוי בתוספת ונכללים בו תנאים כמפורט להלן )בחוק 

זה - הסכם חופשת עבודה(, והוא מועסק בהתאם לתנאים שבהסכם: 

הגעתו של העובד לישראל היא למטרת חופשה, ועבודתו בישראל היא  )א( 
מטרה משנית;

התקופה המרבית לשהות העובד בישראל אינה עולה על 12 חודשים; )ב( 

על  עולה  אינה  מסוים  מעסיק  אצל  העובד  להעסקת  המרבית  התקופה  )ג( 
שלושה חודשים;

העובד מבוטח בביטוח רפואי בכל תקופת שהותו בישראל; )ד( 

)ה(  מספר העובדים המועסקים אינו עולה על מכסת עובדים מרבית לשנה "

בסעיף 48 לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 48

בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ושינוי התוספת";  )1(

האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  )2(

שר האוצר רשאי, בצו, לשנות את התוספת " ")ב( 

אחרי סעיף 109 לחוק העיקרי יבוא:3 הוספת תוספת 

"תוספת

)סעיף 44)א((

הסכם חופשת עבודה"

תיקון חוק עובדים 
זרים - מס' 14

בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 2 - 4 

בסעיף 1ד, אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:  )1(

הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי עובד המועסק בהתאם להסכם חופשת  ")ה( 
עבודה, כמשמעותו בפסקה )7( להגדרה "עובד זר" שבסעיף 44)א( לחוק התכנית 
והמדיניות  התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  ישראל  כלכלת  להבראת 

הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו–2004(, התשס"ג-2003 3 "; 

בסעיף 1ה)ג(, אחרי פסקה )2( יבוא:  )2(

התקבל בכנסת ביום ח' באדר ב' התשע"א )14 במרס 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 375, מיום א' באדר ב' התשע"א )7 במרס 2011(, עמ' 116 

ס"ח התשס"ג, עמ' 386; התשס"ט, עמ' 190   1

ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התשע"א, עמ' 40   2

ס"ח התשס"ג, עמ' 386   3
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הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי עובד המועסק בהתאם להסכם חופשת   )3("
עבודה כאמור בסעיף 1ד)ה( "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק המקרקעין )תיקון מס' 31(, התשע"א-2011*

בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969  1, בסעיף 59ז - 1 תיקון סעיף 59ז

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

")א1( בבית משותף כאמור בסעיף קטן )א(, שמותקנת בו מעלית אחת או יותר 
ולא הותקן באחת המעליות, לפי העניין, מנגנון פיקוד שבת, רשאים רוב בעלי 
הדירות להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת, וכן על הפעלת המעלית או אחת 

המעליות, לפי העניין, כמעלית שבת ";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )2(

")ג1( לא קבע שר המשפטים זמני הפעלה כאמור בסעיף קטן )ב(, תופעל מעלית 
שבת בזמנים שיקבעו רוב בעלי הדירות, ובלבד שקביעת זמני הפעלת מעלית 
במעלית  המשתמשים  בכלל  בהתחשב  תהיה  )א1(  קטן  בסעיף  כאמור  שבת 

ובצורכיהם ";

בסעיף קטן )ד(, האמור בו יסומן ")1(" ואחריו יבוא:   )3(

בעלי הדירות הדורשים התקנת מנגנון פיקוד שבת כאמור בסעיף קטן )א1(,   )2("
יישאו בהוצאות התקנתו ";

בסעיף קטן )ח(, בהגדרה "מעלית שבת", אחרי "סעיף קטן )א(" יבוא "או )א1(, לפי   )4(
העניין" 

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

התקבל בכנסת ביום ח' באדר ב' התשע"א )14 במרס 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 359, מיום ה' בשבט התשע"א )10 בינואר 2011(, עמ' 46 

ס"ח התשכ"ט, עמ' 259; התשס"ח, עמ' 729   1

 

 

 

 

 

הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי עובד המועסק בהתאם להסכם חופשת   )3("
עבודה כאמור בסעיף 1ד)ה( "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק המקרקעין )תיקון מס' 31(, התשע"א-2011*

תיקון סעיף 59זבחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969  1, בסעיף 59ז - 1 

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

")א1( בבית משותף כאמור בסעיף קטן )א(, שמותקנת בו מעלית אחת או יותר 
ולא הותקן באחת המעליות, לפי העניין, מנגנון פיקוד שבת, רשאים רוב בעלי 
הדירות להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת, וכן על הפעלת המעלית או אחת 

המעליות, לפי העניין, כמעלית שבת ";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )2(

")ג1( לא קבע שר המשפטים זמני הפעלה כאמור בסעיף קטן )ב(, תופעל מעלית 
שבת בזמנים שיקבעו רוב בעלי הדירות, ובלבד שקביעת זמני הפעלת מעלית 
במעלית  המשתמשים  בכלל  בהתחשב  תהיה  )א1(  קטן  בסעיף  כאמור  שבת 

ובצורכיהם ";

בסעיף קטן )ד(, האמור בו יסומן ")1(" ואחריו יבוא:   )3(

בעלי הדירות הדורשים התקנת מנגנון פיקוד שבת כאמור בסעיף קטן )א1(,   )2("
יישאו בהוצאות התקנתו ";

בסעיף קטן )ח(, בהגדרה "מעלית שבת", אחרי "סעיף קטן )א(" יבוא "או )א1(, לפי   )4(
העניין" 

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
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