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מקצוע חדש יוצא ? איך חוק נולד
בודק שכר מוסמך-העולםלאויר

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה



?  איך חוק נולד
החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

:2006בשנתדיןבפסקדברראשית

משהנגדשמואלובאיילת,לעבודההאזוריהדיןבית
.הפועליםבנקונגדמ"בעניקיוןשירותיפונס

טענותאתקיבלהמוטולהדוידובהשופטת'כב
ממזמיןגםזכויותלקבלת,ניקיוןעובדת,התובעת
.השירות
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החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

:העובדות
שעותאתקבעו,העובדתעבודתעלפיקחוהסניףמנהלי1.

הבנקעובדי,מהבנקבחגיםמתנותקיבלההעובדת,העבודה
.פרידהמסיבתלעובדתערכו

(שעבדהלמרות)שכרתלושיקבועבאופןהופקולאלעובדת2.
עלבפועלעבודתהחודשיבמרביתכמועסקתדווחהשלאכך
לידהלדמיתביעתהנדחתה,(הקבלן)המעסיקידי

.ועודהלאומימהביטוח
עובדיםשני)מלאהמשרהעבורחודשמדישילםהבנק3.

סכום,2,955₪ניקיוןוחומרי(אחדכלמשרהחצישעבדו
!המינימוםמשכרהנמוך
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החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

:הבנקטענת

,כלשהוניקיוןקבלןעםההתקשרותטרםהבנק
לעובדיםמינימוםשכרמשלםהואכימוודא
אוחשבוןרואהאישורבאמצעותוזאת

.ההסתדרות
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החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
:השארבין,בהחלטתהקבעההשופטת'כב

לזכותמנתעל,לבנקהציעההחברהכיעלההראיותמחומר
שכרלתשלוםלהספיקיכולאינופניושעלסכום,בעבודה

שעבדוהעובדיםלשניהמגןחוקימכוחוזכויותמינימום
מהווהלכךהבנקהסכמת.הבנקשלדרישתולפיבסניף

המגןחוקישלהבוטהההפרהאתמלראותעינייםעצימת
.בחצריויוםמדישהתרחשה

כמעסיקאחריותלושישהבנקידעלוכילהניחסביר
-מוודאאלא,זאתמתירהיהלא,התובעתכלפיבמשותף
הוראותאחרמקיימתהחברהכילרשותוהעומדותבדרכים

.המגןחוקי
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החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

:(...המשך)השארבין,בהחלטתהקבעההשופטת'כב

טרם,מהחברהלקבלביקששלפנינובמקרהשהבנקכשם
הכלליתמההסתדרותאוחשבוןמרואהאישור,ההתקשרות

מסוגלהוא,מינימוםשכרלפחותלעובדיהמשלמתהיאכי
ראשוניבאישורלהסתפקולאלכךבקשרשוטףדיווחלדרוש
פירוטאתמהחברהלדרושידעשהבנקכשם.וסתמי

יכולכך-בסניפיובפועלהמוצביםהעובדיםשלשמותיהם
השכרלגבימהםאחדכללגביח"רואישורלדרושהיה

.זכויותיושארותשלוםלוהמשולםהשוטף

"ממשיתרוחמורתלהביעמבליזהתיקלסייםניתןלא
."...הניקיוןעובדישלהעסקתםמצורת 8



החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

:במקביל

יעילהאכיפה"לפיהתפיסה,2006מאפרילעבודהחוקילאכיפתהיגויועדתהמלצות
עםגדליםשרק,העוניבממדילהילחםראויהדרךהיאסוציאליותוזכויותשכרשל

נמצאיםרביםעובדיםולפיההעונידוחמצביעשעליההקשהבתופעהולטפל,השנים
".העונילקומתחת

....הדיןפסקלאחרמייד

לצמצוםצעדיםשעניינההחלטהישראלממשלתקיבלה2007פברוארבחודש
לעובדיםלסייע,העבודהבכוחההשתתפותשיעורוהגדלתהחברתייםהפערים
ולהביאהפרישהבגילהעובדיםחיירמתאתלהבטיח,הנמוכותהשכרברמות

.המסנטלשלשוויוניתלחלוקה

עלהגנהבנושאהאוצרבמשרדהכלליהחשבהוראותפורסמו2007מרץבחודש
.וניקיוןאבטחה,שמירהבתחומישירותיםקבלניבידיהמועסקיםעובדיםזכויות

במשקמקיףפנסיונילביטוחההרחבהצופורסם2008ינוארבחודש.

להגבירשמטרתו,"עבודהדינישלהאכיפהלהגברתחוק"הנחקק2011בשנת
.עבודהדינישלאכיפתםולייעל
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בודק שכר מוסמך

לערוךהינו"מוסמךשכרבודק"שלתפקידו
מדיכללבדרך,(מדגמית)תקופתיתבדיקה

כוחשירותימקבלנישירותמזמיניעבור,שנה
ניקיון,אבטחה,השמירהבתחומיאדם

העבודהתנאיהתאמתאתלוודאכדי,והסעדה
סגורהרשימהלבהשוואההעובדיםושכר

דינישלהאכיפהלהגברתבחוקהמופיעה
שנתיתבדיקהבנוסףוהפרותולאתרעבודה
.לפנסיהההפקדותלגבימלאה 10



בודק שכר מוסמך

לאחרמוסמךשכרבודקלתעודותזכאילהיותיכולמי
?החוקדרישותפיעלפרויקטבהגשתאובבחינהשעמד

שכרחשב•

חשבוןרואה•

מסיועצי•

דיןעורך•

פניםמבקר•

עבודהמפקח/כלכלן•
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?מה קובע החוק-בקצרה

12

בדינילעמידהישירהאחריותמטילהחוק
תוספת)השירותמזמיןעלגםעבודה

לתשלוםמנגנוןקובעוגם(בחוקשלישית
מזמיןעלופלילייםכספייםעיצומים
!!!אישיבאופןמנהליםועלהשירות



מטרת החוק

הקבלןעובדישלזכויותיהםלאכיפתלדאוג
אבטחה,שמירה,ניקיוןעובדיכהמועסקים

.אדםכוחקבלניבאמצעותוהסעדה
[פרטייםביתמשקיעלחללא-ציבוריתופעילותידמשלח,עסקבמסגרת]

אם-הסעדה)"הסעדה"עובדילראשונה
נכנסים(השירותמזמיןלעובדיניתןהשירות

.המוחלשיםהעובדיםלרשימתבחקיקה
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...מעניין לדעת ש

רקחליםוהשמירההניקיוןבענפיהרחבהצווי
ואבטחהשמירה,ניקיוןבתחומימעסיקיםעל

תחוםשזהמעסיקיםאושירותיםקבלני]
.[עיסוקם

ואבטחהשמירה,ניקיוןשעובדי,איפואיוצא
,הייטקבחברת,במוסךלמשלהמועסקים

צווילתחולתנכנסיםאינם',וכובמפעלים
.כאמורההרחבה
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קבלן כוח אדם מול קבלן שירות

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם מבחין בין קבלן כוח  •
:אדם לבין קבלן שירות

למעסיק כלשהו לצורך ( כוח אדם)מספק עובדים -קבלן כוח אדם •
.ביצוע עבודה שהיא חלק מהפעילות הרגילה של המעסיק

מספק עובדים למעסיק כלשהו לצורך ביצוע שירות -קבלן שירות •
.שהוא מובחן מהפעילות של המעסיק( כגון שמירה או ניקיון)מוגדר 

קבלן שירות מוגדר כמי , והתוספת השנייה לחוק1פי סעיף -על•
.שנותן שירותים בתחום השמירה והאבטחה ובתחום הניקיון
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קבלן כוח אדם 
(לא לעניין בודק שכר שבודק קבלן שירותים)

 אסור  ,חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדםא ל12על פי סעיף
.חודשים9-אדם למעלה מכחלהעסיק עובד באמצעות חברות 

שאותם  , איסור זה לא חל על עובדי מחשוב ועובדים זרים בענף הבניין•
.חודשים9-גם מעבר ל" עובדי קבלן"מותר להעסיק במעמד של 

המעסיק מחויב לקלוט את עובד  , חודשי העסקה רצופים9לאחר •
.או להפסיק את עבודתו, ולהעסיקו כעובד מן המניין, הקבלן

חודשים אינה פוגעת  9-הפסקת עבודה אצל המעסיק הקצרה מ•
כלומר במקרה שהמעסיק מעוניין לשוב ולהעסיק את העובד  , ברציפות

9במסגרת זמנית דרך חברת כוח אדם הוא יכול לעשות זאת רק כעבור 
.חודשים לאחר סיום העסקה

16
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ההבדל בין שמירה לאבטחה

שמירה
שלגניבותלמניעתפיקוח,הציבוריהסדרעלשמירהפירושה
ביחסקצרהשומריםהכשרת,ואורחיםלקוחותושלעובדים

איןאך,נשקלנשיאתרישיון,כללבדרך,וכוללתלמאבטחים
.נשקישאהעובדשמירהשבעבודתחובה

אבטחה
ומניעתאנשיםעלהגנה,חיצונייםגורמיםמפניפיזיתאבטחה

.שונותמסיבותהמקוםבעלישללרכושעויניםמגורמיםנזקים
.הפחותלכלמאבטחיםקורסלסייםחייבמאבטח

שירותי.אדםכוחשלומקצועיותבאיכותהבדלגםקייםלכן
.יותריקריםאבטחה
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...נעצור רגע ונזכור

אואדםכוחכקבלןלעסוקהמעונייןאדם
רלוונטישכרבודקלעניין)שירותכקבלן

מטעםברישיוןחייב(שירותקבלןרק
והשירותיםהרווחה,העבודהמשרד

עלעובדיםהעסקתחוקלפי,החברתיים
.1996-ו"התשנאדםכוחקבלניידי

ושירותאדםכוחקבלני898רשומיםכיום.
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קנס בגין פעילות ללא רישיון קבלן והפרת זכויות עובדים

והשירותיםוהרווחההעבודהמשרד
פרסם,ואכיפההסדרהנהלמ,החברתיים

לפסיקתבהתאםכי,הודעה14.4.2019ביום
בסךנסקהוטל,לעבודההאזוריהדין-בית
שפעלונהלהומחברהעלח"ש350,000של

.עובדיםזכויותוהפרוקבלןרישיוןללא
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?מיהו מזמין שירות
המנויהחיקוקהוראתלפישירותמזמיןשלאזרחיתאחריותמחיללחוק25סעיף

:מסוימיםהרחבהצוויהוראותולפיהשלישיתבתוספת

זהלעניין;לפחותעובדיםארבעהבאמצעותהשירותמזמיןאצלניתןהשירות(1)
קבלניםאוקבלןאותובידיהמועסקיםעובדיםבידיניתןהשירותאםהיאאחת

;שונים

;ורציףקבועבאופן,לפחותחודשיםשישהשלתקופהבמהלךניתןהשירות(2)

והחובה,שלהלן(ב)או(א)משנהבפסקתכמפורטהשירותלמזמיןהודעהנמסרה(3)
-כאמורההודעהמסירתממועדימים30תוםעדהקבלןבידימולאהלא

הודעההשירותלמזמיןומסר,החובהאתלמלא,בכתב,מהקבלןדרשהעובד(א)
יכולכאמורוהודעהדרישה;האמורההדרישהאתלקבלןמסרולפיהבכתב

העובדיםארגוןאועבודהמקוםבאותוהיציגהעובדיםארגוןידיעלגםשיימסרו
זכויותיהםבקידוםהעוסקארגוןידיעל–כאמורארגוןובאין,בוחברשהעובד

הקבלןנגדהעובדבידישהוגשהתובענה;לכךהסכיםשהעובדובלבד,עובדיםשל
אותהיראולא,החובההפרתבשל,השירותמזמיןנגדאוהשירותומזמין

;זופסקהלפיוכהודעהכדרישה

סעיףלפיהודעהלרבות,בכתבהודעההשירותלמזמיןמסרעבודהמפקח(ב)
.עובדוכלפיהחובהאתמילאלאהקבלןולפיומידעלוישכי,(ג)16 21



?מהי אחריות אזרחית

(!בלבד)כספינזק

ולשלםהעובדידיעללהיתבעהחשיפה
,שכרתשלוםאיבגיןכספיפיצוילעובד

.'וכופנסיה,הבראהדמי,מחלה,חופשה

בחוקהשלישיתהתוספתפיעלהכל
.עבודהדינישלהאכיפהלהגברת
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!!!זהירות
או/והפסדיחוזהנכרתשאםקובעלחוק28סעיף1.

הקבלןשישלםהשכררכיבבכתבפורטולאבחוזה
הקבלןורווחלעובדיםמינימליתשכרעלות,לעובדיו

כלפיאזרחיתאחריותהשירותמזמיןעלתחול...אז
!אצלוהמועסקהקבלןעובד

קנסיוטלגםהאמורשבמקרהמוסיףלחוק31סעיף1.
עובדכלהעסקתבגין14,400₪של(למדינה)

[פליליתאחריות:הסעיףפירוש].כאמור
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אופי ההעסקה

24

מזמין שירות קבלן

עובד

צורת העסקה משולשת

.השירותיםהקבלןשלשירותיואתשוכרהשירותמזמיןכאשרנוצרתזוהעסקהצורת
.הקבלןהואמעסיקואךשירותמזמיןאצלמועסקהעובדזוהעסקהבצורת



החידוש בחוק

לא רק על המעסיק הישיר של -תחולתו הנרחבת 
.מזמין עבודת השירותאלא גם על , עובד הקבלן

במסגרת  , מי שמקבל שירות מקבלן-מזמין שירות
.  משלח ידו או פעילותו הציבורית, עסקו

פרטי  , מזמיני השירות כוללים את כלל המגזרים
. וציבורי
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אופן אכיפת החוק

ימנההחברתייםוהשירותיםהרווחה,העבודהשר❖
להטילבסמכותםאשר"(ממונים"להלן)בכיריםמפקחים

.הכספייםהעיצומיםאת

להוציא,כספיעיצוםלהטילבמקום,רשאיהממונה❖
.למעסיקמנהליתהתראהראשית

ולפיההתראההמעסיקל"מנכללשלוחרשאיהממונה❖
התאגידבידיאמצעיםנקיטתעלאישיבאופןלפקחעליו

,הישנותהלמנועאובהתאםהמפורטתההפרהלהפסקת
.ימים30קרי,בהתראההנקובהזמןבפרק
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הסנקציות
להיותעלול,השלישיתבתוספתהמנוייםהחוקיםעליקפידלאאשרמעסיק❖

בגין35,000₪-כשללסךועד5,000₪-כשלמסךהחלכספייםבעיצומיםמחויב
שמדברככלכפולבסכום,(בחוקהמפורטתהחומרהדרגתלפי)ראשונההפרה

העיצוםמגובההחמישיםהחלקשלבתוספת-נמשכתהפרהובגין,חוזרתבהפרה
.נמשכתההפרהבויוםלכל

.השירותמזמיןעלגםכספייםעיצומיםקובעהחוק❖

ינקטולאהשירותמזמיןשלוכן(המעסיק)הקבלןחברתשלל"המנכשככל❖
כספייםעיצומיםאישיבאופןעליהםלהטיליהיהניתן,הפרותלמניעתאמצעים

.(קנסות)פליליתאחריותהצדדיםשניעלוגם

-השלישיתוהתוספתשכרבודקלענייןפירושהפליליתאחריות)פליליתאחריות❖
יתכןפליליאישוםכתב.(מאסרלא,העונשיןבחוקשנקבעובסכומיםקנסות
.לחוקהשנייהבתוספתהמפורטותעבירותבגיןשיוגש

שמותכוללהפרטיםמלואמתפרסמים-כספייםעיצומיםשלבמקרה:הערה❖
.(17'ס)שקיפותלצורך(יחידיםלא)המפרותהחברות
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כיצד מנהלי החברות המזמינות שירותי עובדי קבלן צריכים  
?לפני בדיקות, להתנהל לפני גילוי הפרות

למזמין שירותים באמצעות נותן שירותים  המלצה שהיא חובה 
:ניקיון והסעדה, אבטחה, בתחום שמירה

.להתייעץ עם מומחה בתחום❖

.  (28' ס)לדאוג לחוזה מפורט שיכלול את כל הרכיבים בחוק ❖

.לעבוד עם קבלן שירותים שמקיים את הוראות החוק❖

לקבוע דרך יעילה למסירת הודעה על  -לנקוט באמצעים סבירים❖
((.א)26' ס)פגיעה בזכויות עובדי קבלן המועסקים אצלו 

למנות בודק שכר באופן מחזורי שיבחן ויגיש דוח בודק שכר מוסמך  ❖
(.פירוט בשקף הבא)אודות העמידה בדיני העבודה על ידי הקבלן 

28

...לקבל את התלושים מדי חודש ולהניח במגירה זה לא רציני



ההגנות החלות על מזמין השירות

באופן שיגן עליו , החוק קובע הגנות למזמין השירות
: או הטלת עיצום כספי אם/מתביעה אזרחית ו

.עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו❖

.הפרת החובה תוקנה במלואה❖

הכלל הוא שמדי  )הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות ❖
ועם גילוי הפרה על ידי  , בודק שכר מוסמךשביצע ( שנה

בודק השכר עשה כל שביכולתו לתקן את ההפרה בידי  
ביטל את החוזה בינו ובין  -ואם זו לא תוקנה, הקבלן

.הקבלן בתום לב 29



ההגנות החלות על מזמין השירות

? מהן אותן הגנות על מזמין השירות אם הוא פועל כהלכה

אלא אם ההפרה לא  , האפשרות לאי הטלת עיצום כספי❖
(.'ב16' ס)תוקנה על ידי הקבלן 

תהא זו הגנה "-בתביעה אזרחית של העובד למיצוי זכויותיו❖
בהסכם בין המזמין לקבלן -פרקטית(. 27' ס..." )טובה

נכללת ערבות והתייחסות לשיפוי במקרה של תביעה 
. כאמור

(.33' ס)קנסות לפי חוק העונשין ינתנולא -פלילי❖
30



כיצד מנהלי החברות המזמינים שירותי עובדי 
?קבלן צריכים להתנהל לאחר גילוי הפרות

!!!לוודא שעובדי הקבלן מקבלים את זכויותיהם

,  את כל זכויותיולא מקבל שעובד הקבלן למקבל השירותאם נודע ❖
.לתקן את ההפרה מיידיתעליו לדרוש מחברת הקבלן 

בין מזמין לבטל החוזה על מקבל השירות ,לא יתקןאם הקבלן ❖
.שנתן הקבלןולחלט הערבות העבודה לבין הקבלן 

16.המנויהחיקוקהוראתלפיחובההפרתבשלתשלוםדרישתקבלןשהואלמעסיקנמסרה
התשלוםמדרישתהעתקבצירוףהשירותלמזמיןהממונהכךעליודיע...השלישיתבתוספת
השירותשמזמיןאוההפרהתתוקןלאאםכי,בכתב,השירותבמזמיןויתרה,לקבלןשנמסרה

מסירתממועדימים30בתוך,הקבלןשנתןערובהולחילוטהחוזהלביטוללבבתוםיפעללא
...חיובכוונתעלהודעהלותימסר,זהקטןסעיףלפיההודעה

:זכרו
תאגיד שמקבל שירותים מחויב להגברת האכיפה של  

.דיני העבודה על עובדי הקבלן 31



(12/2018)פסק דין בעניין אחריות אזרחית 
עובד זר הועסק במלון בתל אביב באמצעות קבלן  

.חברת ניקיון, שירות

.  בסיום העסקתופדיון חופשהעובד לא קיבל 

מכוח החוק להגברת האכיפה  תבע את מזמין השירותהעובד 
.של דיני העבודה

28סעיף )לא התקיימו התנאים המקלים למזמין השירות 
הסכם מפורט עם קבלן השירות הכולל פירוט  : כגון( לחוק

.רכיבי שכר ולא התקבל דוח תקופתי של בודק שכר מוסמך

: פסק הדין

.התובע קיבל ממזמין השירות את פדיון החופשה
32
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תוספת שלישית

[חופשהימיצבירת];שנתיתחופשהלחוקשניפרקלפישנתיתחופשהמתן(1)
[חופשהתמורת];שנתיתחופשהלחוק11-ו10סעיפיםלפיחופשהדמיתשלום(2)
[חופשהפדיון];שנתיתחופשהלחוק13סעיףלפיחופשהפדיוןתשלום(3)
לחוק6סעיףלפיהיתרבלאאומותרתשאינהנוספותבשעותהעסקהאיסור(4)

;ומנוחהעבודהשעות
היתרלהוראותבהתאםשלאהשבועיתבמנוחהאונוספותבשעותהעסקהאיסור(5)

;ומנוחהעבודהשעותלחוקהרביעיהפרקלפישניתן
עבודהשעותלחוק9סעיףלפי,היתרבלאהשבועיתבמנוחההעסקהאיסור(6)

;ומנוחה
;ומנוחהעבודהשעותלחוק16סעיףלפינוספותשעותגמולתשלום(7)
;ומנוחהעבודהשעותלחוק17סעיףלפיהשבועיתבמנוחהעבודהגמולתשלום(8)
עבודתלחוק20בסעיףהקבועותהעבודהלשעותמעברנערהעסקתאיסור(9)

[ביוםשעות8];הנוער
;הנוערעבודתלחוק21סעיףלפיהשבועיתבמנוחהנערהעסקתאיסור(10)

.  חובה לבדוק בנוסף לתוספת השלישית-דמי חגים ותוספת יוקר, נסיעות, דמי הבראה

, שעל בודק השכר לבדוק(הפרות)התוספת השלישית לחוק הגברת אכיפה מונה רשימת עבירות ספציפיות 
:העבירות הינן כדלקמן
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;הנוערעבודתלחוק24סעיףלפיהיתרבלאלילהבעבודתנערהעסקתאיסור(11)
לחוק25סעיףלפיהיתרלהוראותבהתאםשלאלילהבעבודתנערהעסקתאיסור(12)

;הנוערעבודת
כשניכוי–השכרהגנתלחוק25סעיףלפיעובדשלמשכרוסכומיםניכויאיסור(13)

מותריםסכומיםרשימתקיימת];הוראותיולפיאוהשירותמזמיןביוזמתהיההסכומים
[בניכוי

;השכרהגנתלחוקא25סעיףלפי,שנוכוסכומיםהעברת(14)
;השכרהגנתלחוק(1()1ב)ב25סעיףלפישכרהלנתאיסור(15)
;מינימוםשכרחוקלפימינימוםשכרתשלום(16)
סעיףלפי,הרחבהבצושהורחבענפיכלליקיבוציהסכםלפימינימוםשכרתשלום(17)

[הניקיוןבענףהרחבהצולמשל];1957-ז"התשי,קיבוצייםהסכמיםלחוק(ב)יד33
;פנסיהבענייןהרחבהצווימכוחתשלומים(18)
והניקיוןהשמירהבתחומישירותקבלניידיעלעובדיםהעסקתחוקלפיתשלומים(19)

שבתוספת8-ו1,3,4,5,7בפרטיםהמנוייםבנושאים,2013-ג"התשע,ציבורייםבגופים
.האמורלחוק

:19סעיףלגבי

.התקציביסודותלחוק21בסעיףכהגדרתםבריאותותאגידנתמךגוף,מתוקצבגוף–"ציבוריגוף"

;שמירהואחראישמירהעובדושכרניקיוןואחראיניקיוןעובדשכרחלכן.הסעדהעלחללא

ומתנהלחגיםשי;העבודהבמקוםבמזנוןארוחותסבסוד;הבראהדמי;השתלמותקרן;לקצבהגמללקופתהפרשות;מצוינותמענק
.פעמי-חדמענק;בטובין



תהליך העבודה של בודק שכר מוסמך
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בדיקה  תחילת

;מעסיק/על ידי פניה יזומה של מזמין שירות•
.בדיקה תקופתית חוזרת•

הבדיקהסוג

;בדיקת היכרות•
;בדיקה חוזרת מלאה•
;בדיקה לאחר גילויי ליקויים•
.ב"הפרשות לפנסיה וכיו, בדיקת תשלומים לקופת גמל•

הליך הבדיקה

;בדיקת תלושי שכר•
;בדיקת מסמכים אחרים •
.תשאול עובדים•

עיבוד
הנתונים

הצלבת הנתונים ממקורות חיצוניים מול הנתונים שהתקבלו  •
.מהעובדים

תוצאות  
הבדיקה

תוצאות הבדיקה של בודק השכר ימסרו לכל היותר לאחר  •
.  של הבדיקהתחילתהארבעה חודשים ממועד 



תרגול

!!!מונית הכסף!!!
מגוון שאלות אמריקאיות

36



נסיעות-1שאלה 

בוקרמדיבאילתלעבודתוטסבקטורההמתגוררעובד
בסיוםלביתוהעובדאתמחזירהמעסיק.(אחדאוטובוס)

החזרלגביביותרהנכונההתשובהאתבחרו.העבודהיום
:נסיעההוצאות

.ליום בגין נסיעות₪ 11.20העובד זכאי למחצית תעריף יומי של 1.

.ליום בגין נסיעות₪ 22.40העובד זכאי לתעריף של 2.

.העובד זכאי לעלות הטיסה שהוא מוציא בפועל3.

.לעיל אינן נכונות1-3תשובות 4.
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נסיעות-1שאלה 

בוקרמדיבאילתלעבודתוטסבקטורההמתגוררעובד
בסיוםלביתוהעובדאתמחזירהמעסיק.(אחדאוטובוס)

החזרלגביביותרהנכונההתשובהאתבחרו.העבודהיום
:נסיעההוצאות

.ליום בגין נסיעות₪ 11.20העובד זכאי למחצית תעריף יומי של 1.
.ליום בגין נסיעות₪ 22.40העובד זכאי לתעריף של 2.

.העובד זכאי לעלות הטיסה שהוא מוציא בפועל3.

.לעיל אינן נכונות1-3תשובות 4.

לעבודהנסיעהבהוצאותהמעבידהשתתפותבדברהרחבהצו:הסבר
עללעבודהשמוסעלמיישולםלאההוצאותהחזר:6סעיף,וממנה
או,לעבודה)בלבדאחדלכיווןהעובדמוסע;מטעמואוהמעבידחשבון
.ל"הנהסכומיםלמחציתעדזכאייהיה(ממנה
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זכות שימוע-2שאלה 

:העסקתואתלסייםמבקששמעסיקוהפרטיבמגזרלעובד

.יש זכות שימוע בכל מקרה1.

.אין זכות שימוע2.

.יש זכות שימוע רק אם הדבר נקבע בהסכם העבודה3.

.התשובה תלויה בנסיבות סיום העסקת העובד4.
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זכות שימוע-2שאלה 

:העסקתואתלסייםמבקששמעסיקוהפרטיבמגזרלעובד

.יש זכות שימוע בכל מקרה1.

.אין זכות שימוע2.

.יש זכות שימוע רק אם הדבר נקבע בהסכם העבודה3.

.התשובה תלויה בנסיבות סיום העסקת העובד4.

.בפסיקהלפרטיהציבורימהמגזרזלגהלשימועהזכות:הסבר
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הזדמנויותשיוויון-3שאלה 

מעסיקאותואצללעובדשווהלשכרזכאיתעובדתהאם
?עבודהובאותהעבודהמקוםבאותו

.ברור שכן1.

המעסיק הוא הקובע את תנאי ההעסקה והכל בהתאם לתנאי  , לא2.
.ההתקשרות עם כל עובד בנפרד

.התשובה חיובית במוסדות ממשלתיים וציבוריים בלבד3.

.לעיל אינן נכונות1-3תשובות 4.
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הזדמנויותשיוויון-3שאלה 

מעסיקאותואצללעובדשווהלשכרזכאיתעובדתהאם
?עבודהובאותהעבודהמקוםבאותו

.ברור שכן1.

המעסיק הוא הקובע את תנאי ההעסקה והכל בהתאם לתנאי ההתקשרות  , לא2.
.עם כל עובד בנפרד

.התשובה חיובית במוסדות ממשלתיים וציבוריים בלבד3.

.לעיל אינן נכונות1-3תשובות 4.

.לחוק שכר שווה לעובדת ועובד2סעיף : הסבר
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שעות עבודה ומנוחה-4שאלה 

:שבתביוםבקניוןבגדיםבחנותכמוכריהודיהעסקת

.עובדה שהחנויות פתוחות ויהודים עובדים בשבתות, מותרת1.

.אם הדבר נקבע במפורש בהסכם העבודה, מותרת2.

.החוק אוסר זאת, אסורה3.

.התשובה חיובית רק בקניונים מכוח צו מיוחד של שר העבודה4.
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שעות עבודה ומנוחה-4שאלה 

:שבתביוםבקניוןבגדיםבחנותכמוכריהודיהעסקת

.עובדה שהחנויות פתוחות ויהודים עובדים בשבתות, מותרת1.

.אם הדבר נקבע במפורש בהסכם העבודה, מותרת2.

.החוק אוסר זאת, אסורה3.

.התשובה חיובית רק בקניונים מכוח צו מיוחד של שר העבודה4.

במנוחהעובדהעסקת:ומנוחהעבודהשעותלחוק9סעיף:הסבר
היתראין)לחוק12סעיףלפיהותרהלאאם,אסורההשבועית
.(לקניונים
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שכר מינימום-5שאלה 

הציבוריבמגזרהשמירהבענףלעובדהמינימוםשכר
:הואוהפרטי

.ח"ש129.12.

.ח"ש229.50.

.ח"ש330.50.

.ח"ש432.12.
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שכר מינימום-5שאלה 

הציבוריבמגזרהשמירהבענףלעובדהמינימוםשכר
:הואוהפרטי

.ח"ש129.12.

.ח"ש229.50.

.ח"ש330.50.

.ח"ש432.12.

אלא  , אכן קיים צו הרחבה הקובע שכר מינימום בענף השמירה: הסבר
שזה נמוך משכר המינימום ולכן נקבע שכר המינימום במשק גם לענף  

.השמירה
46



דמי הבראה-6שאלה 

אצללעבודתוהראשונותהשניםבשלושמלאהבמשרהעובד
:זכאי(שירותקבלן)הניקיוןבענףמעסיק

לא משנה ענף  , הזכאות בקרב כלל העובדים במגזר הפרטי זהה1.
.הפעילות

בשנה  7-בשנה השנייה ו6, ימי הבראה בשנה הראשונה5-ל2.
מחיר דמי הבראה ליום נקבע על פי מגזר הפעילות  . השלישית

(.  פרטי/ציבורי)

במגזר הציבורי  , ליום₪ 426בסכום של , ימי הבראה כל שנה7-ל3.
.והפרטי גם יחד

.אינן נכונות( 1-3)כל התשובות לעיל 4.
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דמי הבראה-6שאלה 

אצללעבודתוהראשונותהשניםבשלושמלאהבמשרהעובד
:זכאי(שירותקבלן)הניקיוןבענףמעסיק

.לא משנה ענף הפעילות, הזכאות בקרב כלל העובדים במגזר הפרטי זהה1.

מחיר דמי  . בשנה השלישית7-בשנה השנייה ו6, ימי הבראה בשנה הראשונה5-ל2.
(.  פרטי/ציבורי)הבראה ליום נקבע על פי מגזר הפעילות 

במגזר הציבורי  , ליום₪ 426בסכום של , ימי הבראה כל שנה7-ל3.
.והפרטי גם יחד

.אינן נכונות( 1-3)כל התשובות לעיל 4.

.  צו הרחבה בענף הניקיון: הסבר
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דמי הבראה-7שאלה 

הניקיוןבענףמעסיקאצלשעתייםלעובדיםהבראהדמי
:(שירותקבלן)

מחודש יוני ועד חודש  , ישולמו אחת לשנה באחד מחודשי הקיץ1.
.  אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה, ספטמבר

כאשר בכל חודש מקבל העובד  , (ולא אחת לשנה)ישולמו מדי חודש 2.
.מדמי ההבראה השנתיים שלהם הוא זכאי1/12

,  המעסיק רשאי לשלם בפרקי זמן תכופים יותר מאשר אחת לשנה3.
.על פי בחירתו, כך למשל אחת לחודש

.אינן נכונות( 1-3)כל התשובות לעיל 4.
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דמי הבראה-7שאלה 

הניקיוןבענףמעסיקאצלשעתייםלעובדיםהבראהדמי
:(שירותקבלן)

אלא  , מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, ישולמו אחת לשנה באחד מחודשי הקיץ1.
.  אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה

כאשר בכל חודש מקבל  , (ולא אחת לשנה)ישולמו מדי חודש 2.
.מדמי ההבראה השנתיים שלהם הוא זכאי1/12העובד 

כך למשל  , המעסיק רשאי לשלם בפרקי זמן תכופים יותר מאשר אחת לשנה3.
.על פי בחירתו, אחת לחודש

.אינן נכונות( 1-3)כל התשובות לעיל 4.

.צו הרחבה בענף הניקיון: הסבר
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חוק הגנת השכר-8שאלה 

?שכרכהלנתיחשבשלאשכרלתשלוםהאחרוןהמועדמהו
[ביותרהנכונההתשובהאתבחר]

.עד היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר1.

.עד היום העשירי שלאחר המועד לתשלום שכר2.

מעסיק מחויב לשלם את שכרו של עובד חודשי עם תום החודש  3.
.  שעבורו משולם השכר

.נכונות3-ו1תשובות 4.

51



חוק הגנת השכר-8שאלה 

?שכרכהלנתיחשבשלאשכרלתשלוםהאחרוןהמועדמהו
[ביותרהנכונההתשובהאתבחר]

.עד היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר1.

.עד היום העשירי שלאחר המועד לתשלום שכר2.

מעסיק מחויב לשלם את שכרו של עובד חודשי עם תום החודש שעבורו משולם  3.
.  השכר

.נכונות3-ו1תשובות 4.

.חוק הגנת השכר: הסבר
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החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה-9שאלה 

בתחומישירותלמזמיןמוגברתאחריותקיימת,החוקפיעל
המוגברתהאחריות.וההסעדההניקיון,והאבטחההשמירה

:מתייחסת

.לרשימה סגורה של דיני עבודה שמעסיק מפר כלפי עובדו1.

.לכלל דיני העבודה2.

.  רק לדיני עבודה שהוסכמו מראש בין הקבלן למזמין השירות3.

.נכונות3-ו1תשובות 4.
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החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה-9שאלה 

בתחומישירותלמזמיןמוגברתאחריותקיימת,החוקפיעל
המוגברתהאחריות.וההסעדההניקיון,והאבטחההשמירה

:מתייחסת

.לרשימה סגורה של דיני עבודה שמעסיק מפר כלפי עובדו1.

.לכלל דיני העבודה2.

.  רק לדיני עבודה שהוסכמו מראש בין הקבלן למזמין השירות3.

.נכונות3-ו1תשובות 4.

.החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה: הסבר
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שמירה ואבטחה-צבירת מחלה-10שאלה 

לצבירתזכאיואבטחהשמירהבענףמלאהבמשרהעובד
:בחודשמחלה

.ימים90של מירביתיום וחצי מחלה וצבירה 1.

.ימים130של מירביתשני ימי מחלה וצבירה 2.

".  כמו שנקבע בצו הרחבה בענף הניקיון"צבירת מחלה 3.

.נכונות3-ו1תשובות 4.
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שמירה ואבטחה-צבירת מחלה-10שאלה 

מחלהלצבירתזכאיואבטחהשמירהבענףמלאהבמשרהעובד
:בחודש

.ימים90של מירביתיום וחצי מחלה וצבירה 1.

.ימים130שלמירביתוצבירהמחלהימישני2.

". כמו שנקבע בצו הרחבה בענף הניקיון"צבירת מחלה 3.

.נכונות3-ו1תשובות 4.

56

בענף הניקיון צו ההרחבה  . צו הרחבה בענף שמירה ואבטחה: הסבר
כמו במגזר  , ימים90מחלה בחודש ולכל היותר 1.5קובע צבירה של 

.הפרטי



הפסקה-שאלת בונוס

?מהמעסיקלהפסקהזכאיםהבאיםהעובדיםמביןמי

6שלעבודהביוםדקות45בתלהפסקהזכאיכפייםבעבודתעובד1.
.ויותרשעות

מועסקהואאםלהפסקהזכאיכפייםעבודתשאינהבעבודהעובד2.
מועסקהואאםאו,ימים6שלעבודהבשבועביוםשעות8מעל
.ימים5שלעבודהבשבועביוםשעות9מעל

לכללניתנותתפילהלצורךאובשירותיםשימושלצורךהפסקות3.
.העבודהיוםאורךאוהעבודהלסוגקשרללאהעובדים

.נכונות(1-3)לעילהתשובותכל4.
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הפסקה-שאלת בונוס

?מהמעסיקלהפסקהזכאיםהבאיםהעובדיםמביןמי

שעות6שלעבודהביוםדקות45בתלהפסקהזכאיכפייםבעבודתעובד1.
.ויותר

8מעלמועסקהואאםלהפסקהזכאיכפייםעבודתשאינהבעבודהעובד2.
שעות9מעלמועסקהואאםאו,ימים6שלעבודהבשבועביוםשעות
.ימים5שלעבודהבשבועביום

לכללניתנותתפילהלצורךאובשירותיםשימושלצורךהפסקות3.
.העבודהיוםאורךאוהעבודהלסוגקשרללאהעובדים

.נכונות(1-3)לעילהתשובותכל4.

הפסקותבדברכלליהיתרוכןומנוחהעבודהשעותחוק:הסבר
.כפייםעבודתשאינהבעבודה
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רוצים גם אתם להיות  
?בודקי שכר מוסמכים
שלחו עכשיו מסרון

052-3826100 
!תודה על ההקשבה
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