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  ביקורות בעריכת עוסק עבודה חוקי לאכיפת האגף•
  בתחום פליליות לעבירות חשדות לבירור וחקירות

  למפקחים הניתנות לסמכויות בהתאם העבודה דיני
 .חוק פ"ע מטעמה

 
 : (פ מילון אבן שושן"ע) פלילי•

   .הדין בית של לעונש הראוי ; המשפט בית של1.

 או החברה כלפי עבירה החוק לפי המהווה למעשה תואר2.
 מן להבדיל) המדינה י"ע לדין עושהו נתבע לפיכך ,המוסר

  אדם בין ממון סכסוכי בתחום שהוא מעשה – "אזרחי"
 .(לחברו
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 :חוקים שבאכיפה 

 1949-ט"תש'ה, (חזרה לעבודה)חוק חיילים משוחררים 

 (לענין פיטורי חיילי מילואים ללא היתר)       

1951-א"תשי'ה, חוק שעות עבודה ומנוחה 

1951-א"תשי'ה, חוק חופשה שנתית 

1954-ד"תשי'ה, חוק עבודת הנוער 

1954-ד"התשי, חוק עבודת נשים 

1954-ד"תשי'ה, חוק ארגון הפיקוח על העבודה 

1957-ז"התשי, חוק הסכמים קיבוציים 

1958-ח"התשי, חוק הגנת השכר 

1959-ט"תשי'ה, חוק שירות התעסוקה 
 (לענין לשכות עבודה פרטיות)         
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 (המשך): חוקים שבאכיפה 

1987-ז"תשמ'ה, חוק שכר מינימום 

1988-ח"תשמ'ה, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה 

1991-א"תשנ'ה, חוק עובדים זרים 

1996-ו"תשנ'ה, י קבלני כח אדם"חוק העסקת עובדים ע 

 חשיפת עבירות לפגיעה בטוהר המידות או  )חוק הגנה על עובדים
 1997-ז"תשנ'ה, (במנהל תקין

1998-ח"תשנ'ה, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

1998-ח"תשנ'ה, חוק למניעת הטרדה מינית 

 (לענין חובת תליית תקנון למניעת הטרדה מינית)        

2000-א"תשס'ה, חוק מידע גנטי 

2001-א"תשס'ה, חוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות 

 (לענין אישור לעובד על תקופת עבודה)        

 2002-ב"תשס'ה, (תנאי עבודה)חוק הודעה לעובד 

 

 

 

משרד התעשיה המסחר 
 והתעסוקה

 מנהל הסדרה ואכיפה

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://lib.cet.ac.il/storage/Pics/4400_4499/0000004451/semelmedina.jpg&imgrefurl=http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp%3Fitem%3D4451&usg=__dfhF65BTb8dnMZb8RmKPAnNI7YM=&h=240&w=214&sz=17&hl=iw&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=OH32tZ_aKRd5BM:&tbnh=110&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3D%25D7%25A1%25D7%259E%25D7%259C%2B%25D7%2594%25D7%259E%25D7%2593%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2594%26hl%3Diw%26tbs%3Disch:1


 מינהליותעבירות 

-ו"תשמ'ה, פ התקנות לפי חוק העבירות המינהליות"ע
 ניתן להטיל קנסות מינהליים, 1985

 :בעבירות על החוקים 

חוק שכר מינימום 

חוק עבודת הנוער 

 (תנאי עבודה)חוק הודעה לעובד 

חוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות 

  חוק שעות עבודה ומנוחה 
 (לענין העסקה במנוחה השבועית)          
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 :ממאפייני חוקי עבודה בסיסיים 
 
קוגנטייםחוקים . א   : 

טובתו ורווחתו המינימאלית של , חוקי  מגן הבאים להבטיח את זכויותיו הבסיסיות         
הגנת החוק על העובד  . י העובד עצמו"העובד באופן שלא ניתן להתניה או לוויתור גם ע

 .היא מוחלטת גם בפני עצמו

 

אחריות קפידא. ב 

בעבירות של אחריות קפידא החוק מטיל על המעסיק אחריות יתרה לדעת את חובותיו           
.  פ חוק ולהקפיד על קיום הוראות החוק"לשמירה  על זכויותיהם ע, כלפי עובדיו

   .אחריות הקפידא מייתרת את הצורך בבחינת היסוד הנפשי של העבירה

 

אחריות נושא משרה בתאגיד   . ג 

נושא באחריות גם כל בעל תפקיד שהוא אחראי על  , אם נעברה עבירה בידי תאגיד         
וגם עשה כל  אלא אם הוכיח שלא ידע על ביצוע העבירה , התחום בו נעברה העבירה

   .שביכולתו למנוע אותה

 

אחריות מעסיק בפועל. ד 

אם נעברה עבירה בהעסקה על ידי קבלן כח אדם במקרים מסוימים רואים גם במעסיק           
             .בפועל כאחראי לעבירה
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  2011/2אירועים משמעותיים בשנים 
 המשפיעים על מערך האכיפה

ח טרכטנברג ובו  "המחאה החברתית ובעקבותיה דו
המלצות לתגבור משמעותי של מערך האכיפה של חוקי  

 .עבודה

 

סיום תהליך החקיקה של החוק להגברת דיני עבודה  ,
 .2011-ב"תשע'ה

 

  ההסכם בין הסתדרות העובדים החדשה לבין ממשלת
 .ישראל לסיום סכסוך העבודה של עובדי קבלן
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,  חידושי החוק להגברת דיני עבודה
 2011-ב"תשע'ה

 כתם פלילי"אפשרות הליך בדיקה מנהלית ללא" 

 

 הפליליהוכחה קלה יותר מהליך רמת 

 

 הגנות+ אחריות פלילית ואזרחית למזמין שירות 
 
 בודקי שכר"מקצוע" 
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 בין אכיפה פלילית לבין אכיפה מנהלית

 אכיפה מנהלית אכיפה פלילית

 ביקורת מנהלית (דיני ראיות)חקירה פלילית  מהות האכיפה

לכל ספק   נטל ההוכחה מעבר נטל ההוכחה

 סביר

נטל ההוכחה דומה לאזרחי  

(51%) 

וקנסות מנהליים   כתבי אישום סנקציות

 קצובים

 עיצומים כספיים והתראות

 (בית דין לעבודה)חיצוני  גורם מטיל סנקציות

 "הוצאה"ל פנימי עם אפשרות

 פנימי  

 יש (פ החוק"עחדש ) – יש אחריות מזמין שירות

 יש אין אכיפת צווי הרחבה

 יש אין פ חוק"ההפרות ע תיקון
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