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החוק להגברת  החוק להגברת  

האכיפה בדיני עבודההאכיפה בדיני עבודה
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הרקע לחוקהרקע לחוק

ההוראות הפליליות בדיני עבודהההוראות הפליליות בדיני עבודה��

תת אכיפה של דיני עבודהתת אכיפה של דיני עבודה��
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החוק להגברת האכיפההחוק להגברת האכיפה

מטרתו של חוק זה להגביר ולייעל את אכיפתם של  מטרתו של חוק זה להגביר ולייעל את אכיפתם של  ��

דיני העבודה דיני העבודה 

ונכנס לתוקפו ונכנס לתוקפו   19/12/1119/12/11החוק פורסם בתאריך החוק פורסם בתאריך ��
19/6/1219/6/12ביום ביום 
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האפשרות להטיל עיצום כספיהאפשרות להטיל עיצום כספי

שיעור העיצום הכספי הינו בהתאם לסוג ההוראה  שיעור העיצום הכספי הינו בהתאם לסוג ההוראה  ��

))התוספת השנייההתוספת השנייה((המפורטת בתוספת לחוק המפורטת בתוספת לחוק 

5,0005,000₪₪––חלק א חלק א ��

20,00020,000₪₪––חלק ב חלק ב ��

35,00035,000₪₪––חלק ג חלק ג ��

לכל יוםלכל יום  5050--החלק ההחלק ה––בהפרה נמשכת בהפרה נמשכת ��

מחצית הסכוםמחצית הסכום––אם ההפרה לא במסגרת העסק אם ההפרה לא במסגרת העסק ��
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חלק א לתוספתחלק א לתוספת

;;לחוק חופשה שנתיתלחוק חופשה שנתית  2626ניהול פנקס חופשה לפי סעיף ניהול פנקס חופשה לפי סעיף ��

;;לחוק שעות עבודה ומנוחהלחוק שעות עבודה ומנוחה  2525ניהול פנקס שעות עבודה לפי סעיף ניהול פנקס שעות עבודה לפי סעיף ��

לפי  לפי  , , איסור העבדת נער בלא בדיקה רפואית או אישור רפואיאיסור העבדת נער בלא בדיקה רפואית או אישור רפואי��
;;לחוק עבודת הנוערלחוק עבודת הנוער  1212--א וא ו1111, , 1111סעיפים סעיפים 

לפי סעיף  לפי סעיף  , , איסור קבלת נער לעבודה בלא הדרכה בבחירת מקצועאיסור קבלת נער לעבודה בלא הדרכה בבחירת מקצוע��

;;לחוק עבודת הנוערלחוק עבודת הנוער  1818

לחוק עבודת  לחוק עבודת    2828לפי סעיף לפי סעיף , , איסור העבדת נער בלא פנקס עבודהאיסור העבדת נער בלא פנקס עבודה��

;;הנוערהנוער

;;לחוק עבודת הנוערלחוק עבודת הנוער  3131ניהול פנקס לפי סעיף ניהול פנקס לפי סעיף ��
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חלק א לתוספתחלק א לתוספת

התניית הזמנת הופעה או פרסומת שבה אמור לעבוד ילד בקבלת  התניית הזמנת הופעה או פרסומת שבה אמור לעבוד ילד בקבלת  ��
;;לחוק עבודת הנוערלחוק עבודת הנוער) ) בב((דד3333לפי סעיף לפי סעיף , , היתר להעבדההיתר להעבדה

,  ,  לחוק למניעת הטרדה מיניתלחוק למניעת הטרדה מינית) ) בב((77קביעת תקנון לפי סעיף קביעת תקנון לפי סעיף ��
;;19981998--חח""התשנהתשנ

;;ב לחוק שכר מינימוםב לחוק שכר מינימום66הצגת מודעה לפי סעיף הצגת מודעה לפי סעיף ��

לחוק שוויון  לחוק שוויון  ) ) אא((אא22איסור דרישת פרופיל צבאי לפי סעיף איסור דרישת פרופיל צבאי לפי סעיף ��
;;19881988- - חח""התשמהתשמ, , ההזדמנויות בעבודהההזדמנויות בעבודה

איסור פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה או שליחה להכשרה  איסור פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה או שליחה להכשרה  ��

,  ,  לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודהלחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה  88בניגוד להוראות סעיף בניגוד להוראות סעיף , , מקצועיתמקצועית
;;19881988--חח""התשמהתשמ
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חלק א לתוספתחלק א לתוספת

איסור פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה או הפניה להכשרה  איסור פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה או הפניה להכשרה  ��

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם    1111בניגוד להוראות סעיף בניגוד להוראות סעיף , , מקצועיתמקצועית
;;19981998--חח""התשנהתשנ, , מוגבלותמוגבלות

לפי סעיף  לפי סעיף  , , איסור דרישת מידע גנטי או ביצוע בדיקה גנטית מעובדאיסור דרישת מידע גנטי או ביצוע בדיקה גנטית מעובד��
;;20002000--אא""התשסהתשס, , לחוק מידע גנטילחוק מידע גנטי  2929

או  או  , , לחוק שעות עבודה ומנוחהלחוק שעות עבודה ומנוחה  2020מתן הפסקות לעובד לפי סעיף מתן הפסקות לעובד לפי סעיף ��
;;לחוק האמורלחוק האמור  2323בהתאם להוראות היתר לפי סעיף בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 

א לחוק  א לחוק  2020מתן הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים לפי סעיף מתן הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים לפי סעיף ��
;;שעות עבודה ומנוחהשעות עבודה ומנוחה

לחוק שעות עבודה  לחוק שעות עבודה    2121מתן הפסקה בין ימי עבודה לפי סעיף מתן הפסקה בין ימי עבודה לפי סעיף ��
;;ומנוחהומנוחה
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חלק א לתוספתחלק א לתוספת

    2222איסור העבדת עובד במשמרות בעבודת לילה רצופה לפי סעיף איסור העבדת עובד במשמרות בעבודת לילה רצופה לפי סעיף ��

שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף  שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף  , , לחוק שעות עבודה ומנוחהלחוק שעות עבודה ומנוחה
;;לחוק האמורלחוק האמור  2323

איסור העבדת עובדת מהחודש החמישי להריונה בשעות נוספות  איסור העבדת עובדת מהחודש החמישי להריונה בשעות נוספות  ��
ובמנוחה השבועית בלא אישור רפואי או שלא בהתאם לתנאי ובמנוחה השבועית בלא אישור רפואי או שלא בהתאם לתנאי 

לחוק עבודת  לחוק עבודת  ) ) בב((--וו) ) אא((1010לפי סעיף לפי סעיף , , האישור הרפואי ובלא הסכמתההאישור הרפואי ובלא הסכמתה
;;נשיםנשים

איסור העבדת עובדת שילדה במשך ארבעה חודשים שלאחר  איסור העבדת עובדת שילדה במשך ארבעה חודשים שלאחר  ��

,  ,  חופשת הלידה בעבודת לילה או במנוחה השבועית בלא הסכמתהחופשת הלידה בעבודת לילה או במנוחה השבועית בלא הסכמתה
..לחוק עבודת נשיםלחוק עבודת נשים) ) גג((1010לפי סעיף לפי סעיף 
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חלק ב לתוספתחלק ב לתוספת

;;מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתיתמתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית��

;;לחוק חופשה שנתיתלחוק חופשה שנתית  1111--וו  1010תשלום דמי חופשה לפי סעיפים תשלום דמי חופשה לפי סעיפים ��

;;לחוק חופשה שנתיתלחוק חופשה שנתית  1313תשלום פדיון חופשה לפי סעיף תשלום פדיון חופשה לפי סעיף ��

איסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם  איסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם  ��

להוראות היתר שניתן לפי הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה  להוראות היתר שניתן לפי הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה  

;;ומנוחהומנוחה

לחוק שעות עבודה  לחוק שעות עבודה    1616תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף ��
;;ומנוחהומנוחה

לחוק שעות  לחוק שעות    1717תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף ��
;;עבודה ומנוחהעבודה ומנוחה
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חלק ב לתוספתחלק ב לתוספת

ושחל עליו חוק לימוד  ושחל עליו חוק לימוד  , , שניםשנים  1818איסור העבדת צעיר או מי שמלאו לו איסור העבדת צעיר או מי שמלאו לו ��

לחוק  לחוק  ) ) 11בב((22בשעות הלימודים לפי סעיף בשעות הלימודים לפי סעיף , , 19491949--טט""התשהתש, , חובהחובה
א לחוק  א לחוק  2828עבודת הנוער או בלי שנמסרה למעביד הודעה לפי סעיף עבודת הנוער או בלי שנמסרה למעביד הודעה לפי סעיף 

;;עבודת הנוערעבודת הנוער

,  ,  שנים בהופעה או בצילומיםשנים בהופעה או בצילומים  1515איסור העבדת ילד שטרם מלאו לו איסור העבדת ילד שטרם מלאו לו ��
;;לחוק עבודת הנוערלחוק עבודת הנוער  44שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 

;;לחוק עבודת הנוערלחוק עבודת הנוער  2222אי מתן הפסקות לנער לפי סעיף אי מתן הפסקות לנער לפי סעיף ��

) ) אא((2323איסור העבדת נער הלומד לימודי ערב בשעות לפי סעיף איסור העבדת נער הלומד לימודי ערב בשעות לפי סעיף ��
;;לחוק עבודת הנוערלחוק עבודת הנוער

איסור ניכוי שעות היעדרות ללימודי ערב משכרו של נער לפי סעיף  איסור ניכוי שעות היעדרות ללימודי ערב משכרו של נער לפי סעיף  ��
;;לחוק עבודת הנוערלחוק עבודת הנוער) ) בב((2323

עורכי דין -זך -חכם את אור ©

חלק ב לתוספתחלק ב לתוספת

איסור העבדת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי  איסור העבדת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי  ��
;;לחוק עבודת הנוערלחוק עבודת הנוער  2525סעיף סעיף 

לפי  לפי  , , מעבידמעביד--מתן אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובדמתן אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד��

--אא""התשסהתשס, , לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרותלחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  88סעיף סעיף 
20012001;;

מסירת הודעה על תנאי עבודה או על שינוי בתנאי עבודה לפי  מסירת הודעה על תנאי עבודה או על שינוי בתנאי עבודה לפי  ��
;;20022002--בב""התשסהתשס,,))תנאי עבודהתנאי עבודה((לחוק הודעה לעובד לחוק הודעה לעובד   33עד עד   11סעיפים סעיפים 
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חלק ב לתוספתחלק ב לתוספת

;;לחוק הגנת השכרלחוק הגנת השכר  2424מסירת תלוש שכר לפי סעיף מסירת תלוש שכר לפי סעיף ��

לחוק הגנת  לחוק הגנת    2525איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף ��
;;השכרהשכר

לחוק  לחוק    88איסור העבדת עובדת או עובד בחופשת לידה לפי סעיף איסור העבדת עובדת או עובד בחופשת לידה לפי סעיף ��
;;ג לחוק האמורג לחוק האמור99לרבות כפי שהוחל בסעיף לרבות כפי שהוחל בסעיף , , עבודת נשיםעבודת נשים

לחוק  לחוק    1212איסור חיוב עובד של קבלן כוח אדם בתשלום לפי סעיף איסור חיוב עובד של קבלן כוח אדם בתשלום לפי סעיף ��
..העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדםהעסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם
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חלק ג לתוספתחלק ג לתוספת

לפי  לפי  , , איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתראיסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר��
;;לחוק שעות עבודה ומנוחהלחוק שעות עבודה ומנוחה  66סעיף סעיף 

לחוק  לחוק    99איסור העבדה במנוחה השבועית בלא היתר לפי סעיף איסור העבדה במנוחה השבועית בלא היתר לפי סעיף ��
;;שעות עבודה ומנוחהשעות עבודה ומנוחה

לחוק  לחוק    77--א וא ו22, , 22איסור העבדת נער מתחת לגיל המותר לפי סעיפים איסור העבדת נער מתחת לגיל המותר לפי סעיפים ��
;;עבודת הנוערעבודת הנוער

,  ,  שנים בהופעה או בצילומיםשנים בהופעה או בצילומים  1515איסור העבדת ילד שטרם מלאו לו איסור העבדת ילד שטרם מלאו לו ��
;;לחוק עבודת הנוערלחוק עבודת הנוער  44בלא היתר לפי סעיף בלא היתר לפי סעיף 

    2020איסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף איסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף ��
;;לחוק עבודת הנוערלחוק עבודת הנוער
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חלק ג לתוספתחלק ג לתוספת

לחוק עבודת  לחוק עבודת    2121איסור העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעיף איסור העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעיף ��
;;הנוערהנוער

לחוק  לחוק    2424איסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף איסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף ��
;;עבודת הנוערעבודת הנוער

;;א לחוק הגנת השכרא לחוק הגנת השכר2525לפי סעיף לפי סעיף , , העברת סכומים שנוכוהעברת סכומים שנוכו��

;;לחוק הגנת השכרלחוק הגנת השכר) ) 11)()(11בב((בב5252איסור הלנת שכר לפי סעיף איסור הלנת שכר לפי סעיף ��

;;תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימוםתשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום��

תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו  תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו  ��
19571957--זז""התשיהתשי, , לחוק הסכמים קיבוצייםלחוק הסכמים קיבוציים) ) בב((ידיד3333לפי סעיף לפי סעיף , , הרחבההרחבה

לחוק עבודת  לחוק עבודת    99איסור פיטורי עובדת או עובד בלא היתר לפי סעיף איסור פיטורי עובדת או עובד בלא היתר לפי סעיף ��
;;ג לחוק האמורג לחוק האמור99לרבות כפי שהוחל בסעיף לרבות כפי שהוחל בסעיף , , נשיםנשים

עורכי דין -זך -חכם את אור ©

חלק ג לתוספתחלק ג לתוספת

בלא  בלא  , , איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת או עובדאיסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת או עובד��

לרבות כפי שהוחל בסעיף  לרבות כפי שהוחל בסעיף  , , א לחוק עבודת נשיםא לחוק עבודת נשים99לפי סעיף לפי סעיף , , היתרהיתר
;;ג לחוק האמורג לחוק האמור99

)  )  בב((אא4141איסור פיטורי עובד המשרת במילואים בלא היתר לפי סעיף איסור פיטורי עובד המשרת במילואים בלא היתר לפי סעיף ��
;;19491949--טט""התשהתש, , ))החזרה לעבודההחזרה לעבודה((לחוק חיילים משוחררים לחוק חיילים משוחררים 

;;תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיהתשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה��

לחוק איסור  לחוק איסור    22איסור קבלת בטוחות מעובד או מימושן לפי סעיף איסור קבלת בטוחות מעובד או מימושן לפי סעיף ��
19.6.201219.6.2012מיום מיום ..20122012--בב""התשעהתשע, , קבלת ביטחונות מעובדקבלת ביטחונות מעובד
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תהליך הטלת העיצוםתהליך הטלת העיצום

להפסקת הפרהלהפסקת הפרה  מינהליתמינהליתהתראה התראה ��

הודעה על כוונה להטיל עיצום כספיהודעה על כוונה להטיל עיצום כספי��

ימים ממסירת ההודעה  ימים ממסירת ההודעה    3030זכות טיעון בכתב תוך זכות טיעון בכתב תוך ��
))העדר תגובה הופך את ההודעה לדרישההעדר תגובה הופך את ההודעה לדרישה((

הפחתההפחתה/ /   הטלההטלה/ / אי הטלה אי הטלה : : תוצאת השימועתוצאת השימוע��

יוםיום  3030דרישה לתשלום העיצום בכספי תוך דרישה לתשלום העיצום בכספי תוך ��

יוםיום  1414ערר לועדת ערר תוך ערר לועדת ערר תוך ��

יוםיום  4545ערעור לבית הדין תוך ערעור לבית הדין תוך ��

עורכי דין -זך -חכם את אור ©

לל""אחריות מנכאחריות מנכ

ל מחויב לפקח ולנקוט את כל האמצעים  ל מחויב לפקח ולנקוט את כל האמצעים  ""המנכהמנכ��

הסבירים למניעת הפרת ההוראות שבתוספתהסבירים למניעת הפרת ההוראות שבתוספת

במקרה של הפרה של תאגיד אפשר לשלוח  במקרה של הפרה של תאגיד אפשר לשלוח  ��

לל""התראה למנכהתראה למנכ

לא ננקטו האמצעים כאמור בהתראה חזקה לא ננקטו האמצעים כאמור בהתראה חזקה ��

    50%50%ל הפר חובתו ואפשר להטיל עליו ל הפר חובתו ואפשר להטיל עליו ""שהמנכשהמנכ

אלא אם יוכיח כי  אלא אם יוכיח כי  , , מהעיצום הכספי באופן אישימהעיצום הכספי באופן אישי
..עשה כל שניתן כדי למלא את חובתועשה כל שניתן כדי למלא את חובתו

עורכי דין -זך -חכם את אור ©

אחריות מזמיני שירות  אחריות מזמיני שירות  

ואיסור חוזי הפסדואיסור חוזי הפסד

אופן ההתנהלות של המדינה ומזמינים  אופן ההתנהלות של המדינה ומזמינים  ��

בהתקשרויות מול קבלני שירותבהתקשרויות מול קבלני שירות

המרוץ לתחתיתהמרוץ לתחתית  - - איך בא לעולם חוזה הפסד איך בא לעולם חוזה הפסד ��

??מי משלם את המחירמי משלם את המחיר��
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שינוי המגמהשינוי המגמה

צעדים  צעדים  : : 04.02.200704.02.2007מיום מיום   11341134החלטת ממשלה החלטת ממשלה ��

לצמצום הפערים החברתיים והגדלת שיעור לצמצום הפערים החברתיים והגדלת שיעור 

ההשתתפות בכוח העבודהההשתתפות בכוח העבודה

הגברת אכיפת חוקי עבודה ושכר מינימוםהגברת אכיפת חוקי עבודה ושכר מינימום: : פרקפרק��

להורות לחשב הכללי להרחיב את פעולות  להורות לחשב הכללי להרחיב את פעולות  ""��

חוקי העבודה על ספקי חוקי העבודה על ספקי     הביקורת על אכיפתהביקורת על אכיפת

העיקרי  העיקרי    שירותים לממשלה אשר המרכיבשירותים לממשלה אשר המרכיב
..."..."אדםאדם  הוא העסקת כוחהוא העסקת כוח    באספקתםבאספקתם

עורכי דין -זך -חכם את אור ©

פסק דין שלג לבןפסק דין שלג לבן

עירית עירית ' ' מ נמ נ""בעבע  19861986שלג לבן שלג לבן   9241/099241/09  עעמעעמ��

8/7/108/7/10ניתן ביום ניתן ביום . . אשקלוןאשקלון

איסור קבלת הצעה גירעונית או פוגעת בזכויות  איסור קבלת הצעה גירעונית או פוגעת בזכויות  ��

עובדיםעובדים

עורכי דין -זך -חכם את אור ©

החוק להגברת האכיפההחוק להגברת האכיפה

החוק החדש אוסר עריכת חוזי הפסד  החוק החדש אוסר עריכת חוזי הפסד  ��

החוק החדש מטיל אחריות אזרחית ופלילית על  החוק החדש מטיל אחריות אזרחית ופלילית על  ��

מזמיני שירותמזמיני שירות
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מזמין וקבלן שירותמזמין וקבלן שירות

,  ,  מי שמקבל אצלו שירות מקבלןמי שמקבל אצלו שירות מקבלן––" " מזמין שירותמזמין שירות""��

;;משלח ידו או פעילותו הציבוריתמשלח ידו או פעילותו הציבורית, , במסגרת עסקובמסגרת עסקו

באמצעות באמצעות , , מי שעיסוקו במתן שירותמי שעיסוקו במתן שירות––" " קבלןקבלן""��

;;אצל זולתואצל זולתו, , עובדיועובדיו

באחד התחומים המפורטים באחד התחומים המפורטים   שירותשירות––" " שירותשירות""��

,  ,  ניקיוןניקיון, , אבטחהאבטחה, , שמירהשמירה: : בתוספת הראשונהבתוספת הראשונה
הסעדה לעובדי המזמיןהסעדה לעובדי המזמין

עורכי דין -זך -חכם את אור ©

אחריות אזרחית של מזמין שירותאחריות אזרחית של מזמין שירות

החוק מטיל אחריות על מזמין השירות בגין חובות  החוק מטיל אחריות על מזמין השירות בגין חובות  ��

))הקבלן לעובדיוהקבלן לעובדיו((במעביד במעביד 

האחריות היא בגין הפרת הוראות התוספת  האחריות היא בגין הפרת הוראות התוספת  ��
השלישית או צווי ההרחבה המפורטים בחוקהשלישית או צווי ההרחבה המפורטים בחוק

עורכי דין -זך -חכם את אור ©

התוספת השלישיתהתוספת השלישית

;;מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתיתמתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית��

;;לחוק חופשה שנתיתלחוק חופשה שנתית  1111--וו  1010תשלום דמי חופשה לפי סעיפים תשלום דמי חופשה לפי סעיפים ��

;;לחוק חופשה שנתיתלחוק חופשה שנתית  1313תשלום פדיון חופשה לפי סעיף תשלום פדיון חופשה לפי סעיף ��

איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי  איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי  ��

;;לחוק שעות עבודה ומנוחהלחוק שעות עבודה ומנוחה  66סעיף סעיף 

איסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם  איסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם  ��

להוראות היתר שניתן לפי הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה  להוראות היתר שניתן לפי הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה  
;;ומנוחהומנוחה

לחוק  לחוק    99לפי סעיף לפי סעיף , , איסור העבדה במנוחה השבועית בלא היתראיסור העבדה במנוחה השבועית בלא היתר��
;;שעות עבודה ומנוחהשעות עבודה ומנוחה
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התוספת השלישיתהתוספת השלישית

לחוק שעות עבודה  לחוק שעות עבודה    1616תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף ��
;;ומנוחהומנוחה

לחוק שעות  לחוק שעות    1717תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף ��
;;עבודה ומנוחהעבודה ומנוחה

    2020איסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף איסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף ��

;;לחוק עבודת הנוערלחוק עבודת הנוער

לחוק עבודת  לחוק עבודת    2121איסור העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעיף איסור העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעיף ��
;;הנוערהנוער

לחוק  לחוק    2424איסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף איסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף ��
;;עבודת הנוערעבודת הנוער

עורכי דין -זך -חכם את אור ©

התוספת השלישיתהתוספת השלישית

איסור העבדת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי  איסור העבדת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי  ��
;;לחוק עבודת הנוערלחוק עבודת הנוער  2525סעיף סעיף 

לחוק הגנת  לחוק הגנת    2525איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף ��
כשניכוי הסכומים היה ביוזמת מזמין השירות או לפי  כשניכוי הסכומים היה ביוזמת מזמין השירות או לפי  ––השכרהשכר

הוראותיוהוראותיו

;;א לחוק הגנת השכרא לחוק הגנת השכר2525לפי סעיף לפי סעיף , , העברת סכומים שנוכוהעברת סכומים שנוכו��

;;לחוק הגנת השכרלחוק הגנת השכר) ) 11)()(11בב((בב2525איסור הלנת שכר לפי סעיף איסור הלנת שכר לפי סעיף ��

;;תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימוםתשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום��

תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו  תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו  ��
;;19571957--זז""תשיתשי, , לחוק הסכמים קיבוצייםלחוק הסכמים קיבוציים) ) בב((ידיד3333לפי סעיף לפי סעיף , , הרחבההרחבה

..תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיהתשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה��

עורכי דין -זך -חכם את אור ©

צווי ההרחבהצווי ההרחבה

, , הוראות צווי הרחבה לעניין תשלום דמי הבראההוראות צווי הרחבה לעניין תשלום דמי הבראה��

דמי חגים ותוספת  דמי חגים ותוספת  , , פנסיהפנסיה, , החזר הוצאות נסיעההחזר הוצאות נסיעה
;;יוקריוקר

הוראות צווי הרחבה ענפיים שעניינן רכיבי שכר  הוראות צווי הרחבה ענפיים שעניינן רכיבי שכר  ��
;;))בב((2828שנקבעו לפי סעיף שנקבעו לפי סעיף 

,  ,  הוראות צווי הרחבה בכל עניין אחר שקבע השרהוראות צווי הרחבה בכל עניין אחר שקבע השר��
..בהתייעצות עם שר האוצר והארגוניםבהתייעצות עם שר האוצר והארגונים
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תנאים להחלת אחריותתנאים להחלת אחריות

עובדים  עובדים    44השירות ניתן אצל המזמין באמצעות השירות ניתן אצל המזמין באמצעות ��

לפחותלפחות

חודשים לפחות  חודשים לפחות    66השירות ניתן במהלך תקופה של השירות ניתן במהלך תקופה של ��

באופן קבוע ורציףבאופן קבוע ורציף

נמסרה הודעה למזמין והחובה לא מולאה בידי נמסרה הודעה למזמין והחובה לא מולאה בידי ��
ימים ממועד מסירת ההודעהימים ממועד מסירת ההודעה  3030הקבלן תוך הקבלן תוך 

עורכי דין -זך -חכם את אור ©

נקיטת אמצעים בידי מזמין שירותנקיטת אמצעים בידי מזמין שירות

כדי  כדי  , , מזמין שירות חייב לנקוט אמצעים סביריםמזמין שירות חייב לנקוט אמצעים סבירים��

ולשם כך עליו  ולשם כך עליו  , , למנוע פגיעה בזכויות עובדי הקבלןלמנוע פגיעה בזכויות עובדי הקבלן

לקבוע דרך יעילה במקום העבודה למסירת הודעה  לקבוע דרך יעילה במקום העבודה למסירת הודעה  

ויידע ויידע , , ולבירור המידע שבהודעהולבירור המידע שבהודעה, , על פגיעה כאמורעל פגיעה כאמור
..את עובדיו של הקבלן בדבר דרך זואת עובדיו של הקבלן בדבר דרך זו

לא קבע מזמין השירות דרך למסירת הודעה או לא לא קבע מזמין השירות דרך למסירת הודעה או לא ��

תחול  תחול  , , יידע את עובדיו של הקבלן בדבר דרך זויידע את עובדיו של הקבלן בדבר דרך זו

עליו אחריות אזרחית כלפי עובד של הקבלן  עליו אחריות אזרחית כלפי עובד של הקבלן  
אף ללא הודעהאף ללא הודעה, , המועסק אצלוהמועסק אצלו

עורכי דין -זך -חכם את אור ©

הגנותהגנות

::במקרים הללו תהיה למזמין הגנה טובהבמקרים הללו תהיה למזמין הגנה טובה��

הפרת החובה תוקנה במלואההפרת החובה תוקנה במלואה��

מזמין השירות הסתמך בתום לב על בדיקות מזמין השירות הסתמך בתום לב על בדיקות ��

ועם גילוי ההפרה עשה  ועם גילוי ההפרה עשה  , , תקופתיות של בודק שכרתקופתיות של בודק שכר

ואם לא תוקן  ואם לא תוקן  , , כל שביכולתו לתיקון בידי הקבלןכל שביכולתו לתיקון בידי הקבלן

ביטל את החוזה עם הקבלןביטל את החוזה עם הקבלן
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אחריות פלילית של מזמין שירותאחריות פלילית של מזמין שירות

מזמין שירות חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת  מזמין שירות חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת  ��

עבירה כמפורט להלן בידי קבלן כלפי עובד של  עבירה כמפורט להלן בידי קבלן כלפי עובד של  

, , המפר את חובתו האמורההמפר את חובתו האמורה; ; הקבלן המועסק אצלוהקבלן המועסק אצלו
    3333' ' סעסע((הקנס הקבוע לצדה של העבירה הקנס הקבוע לצדה של העבירה ––דינו דינו 

))לחוקלחוק

ההגנות חלות גם בפליליםההגנות חלות גם בפלילים��

עורכי דין -זך -חכם את אור ©

ל המזמיןל המזמין""אחריות פלילית של מנכאחריות פלילית של מנכ

על ידי קבלן הנותן  על ידי קבלן הנותן  ) ) 33תוספת תוספת ((הופרה הוראת חיקוק הופרה הוראת חיקוק ��
רשאי הממונה  רשאי הממונה  , , שירות לתאגיד שהוא מזמין שירותשירות לתאגיד שהוא מזמין שירות

ל התראה ולפיה עליו לפעול לתיקון ל התראה ולפיה עליו לפעול לתיקון ""לשלוח למנכלשלוח למנכ
ההפרה בידי הקבלן או לפעול בתום לב לביטול החוזה  ההפרה בידי הקבלן או לפעול בתום לב לביטול החוזה  

,  ,  של התאגיד עם הקבלן ולחילוט ערובה שנתן הקבלןשל התאגיד עם הקבלן ולחילוט ערובה שנתן הקבלן
..בפרק הזמן הנקוב בהתראהבפרק הזמן הנקוב בהתראה

לא תוקנה ההפרה בידי הקבלן או לא פעל התאגיד  לא תוקנה ההפרה בידי הקבלן או לא פעל התאגיד  ��
בתום לב לביטול החוזה עם הקבלן ולחילוט ערובה  בתום לב לביטול החוזה עם הקבלן ולחילוט ערובה  

ל של התאגיד הפר את  ל של התאגיד הפר את  ""חזקה שהמנכחזקה שהמנכ, , שנתן הקבלןשנתן הקבלן
אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא  אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא  , , חובתוחובתו

קנסקנס––ודינו ודינו , , את חובתואת חובתו

עורכי דין -זך -חכם את אור ©

איסור חוזה הפסדאיסור חוזה הפסד

וכמובן לשלם וכמובן לשלם ) ) לחוקלחוק  2828' ' סעסע((יש לפרט בחוזה יש לפרט בחוזה ��

בהתאםבהתאם

את רכיבי השכר שישלם הקבלן לעובדאת רכיבי השכר שישלם הקבלן לעובד��

המינימליתהמינימליתאת עלות השכר את עלות השכר ��

כולל  כולל  ) ) תקורותתקורות((את הצהרת הקבלן על עלויות נוספות את הצהרת הקבלן על עלויות נוספות ��
רווחרווח

את התחייבות המזמין לשלם לפחות את עלות השכר  את התחייבות המזמין לשלם לפחות את עלות השכר  ��

והעלויות הנוספותוהעלויות הנוספות  המינימליתהמינימלית
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המינימליתהמינימליתעלות השכר עלות השכר 

פורסמה טיוטת התקנות להגברת האכיפה של דיני  פורסמה טיוטת התקנות להגברת האכיפה של דיני  ��

רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת  רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת  ((עבודה עבודה 

- - בב""התשעהתשע, , ))עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלןעבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן

20122012

התקנות קובעות למעשה מה עלות השכר  התקנות קובעות למעשה מה עלות השכר  ��
עליה יש להוסיף את התקורות והרווחעליה יש להוסיף את התקורות והרווח  המינימליתהמינימלית
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ההשלכות במישור האזרחיההשלכות במישור האזרחי

גורר אחריות אזרחית גם במקרה בו מועסקים גורר אחריות אזרחית גם במקרה בו מועסקים ��

פחות מארבעה עובדיםפחות מארבעה עובדים

גורר אחריות אזרחית גם אם השירות של הקבלן  גורר אחריות אזרחית גם אם השירות של הקבלן  ��

ניתן לתקופה של פחות משישה חודשים וגם אם  ניתן לתקופה של פחות משישה חודשים וגם אם  

לא ניתן באופן קבוע ורציףלא ניתן באופן קבוע ורציף

שולל את ההגנה של הסתמכות על בודק שכרשולל את ההגנה של הסתמכות על בודק שכר��

שולל את ההגנה של ביטול החוזה עם הקבלןשולל את ההגנה של ביטול החוזה עם הקבלן��

עורכי דין -זך -חכם את אור ©

ההשלכות במישור הפליליההשלכות במישור הפלילי

לא רלבנטית לא רלבנטית !!! !!! עבירה פליליתעבירה פלילית= = חוזה הפסד חוזה הפסד ��

))3131' ' סעסע((השאלה אם נפגעו זכויות העובדים השאלה אם נפגעו זכויות העובדים 

לחוק העונשין בגין  לחוק העונשין בגין  ) ) 11)()(אא((6161' ' העונש קנס לפי סעהעונש קנס לפי סע��

כל עובדכל עובד

ל המזמין כאשר קיימת ל המזמין כאשר קיימת ""אחריות פלילית גם של מנכאחריות פלילית גם של מנכ��
ל להוכיח כי ל להוכיח כי ""על המנכעל המנכ––ל ל ""חזקה לחובת המנכחזקה לחובת המנכ

עשה כל שניתן כדי למלא את חובתועשה כל שניתן כדי למלא את חובתו
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הוראות כלליותהוראות כלליות

החוק קוגנטי ולא ניתן להתניההחוק קוגנטי ולא ניתן להתניה��

החוק אוסר שיפוי של עיצום כספיהחוק אוסר שיפוי של עיצום כספי��

החוק אוסר ביטוח מפני עיצום כספיהחוק אוסר ביטוח מפני עיצום כספי��

THE ENDTHE END

תודה על ההקשבה  תודה על ההקשבה  ��

ד יוסי חכםד יוסי חכם""עועו: : שמרו על קשר לעדכוניםשמרו על קשר לעדכונים��

www.holaw.co.ilwww.holaw.co.il––אתר אתר ��

דד""הרצאות טובות מעוהרצאות טובות מעו––יוסי חכם יוסי חכם ––פייסבוק פייסבוק ��
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