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רואה חשבון ובעל משרד. 

בודק שכר מוסמך. 

אחראי להפקת מאות תלושי שכר בחודש. 

בהכשרת דירקטורים ובביקורת , מרצה בדיני עבודה
 .שנה 20-מזה כ

מחבר ספרות מקצועית ותוכנות לרו״ח ועו״ד. 

חבר במספר ועדות בלשכת רואי חשבון. 

דירקטור בבית השקעות. 

 

 



 מטרות
 

 .להעשיר את הידע בשלושה חוקים1.

 .לאפשר הטמעה של תוכן החוקים בארגון כחשבי שכר.2

 

:שיטת הלימוד

כתוב במצגת הכל■

לאורך המצגת קיימות תשובות לרוב השאלות שלכם■

רשמו הערות בהתאם למספר השקף-קחו דף ועט■

.ההרצאה מועברת גם בלשכות מקצועיות ובהכשרות רבות



חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד
 2012-תשע״ב



 חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד
 מטרת חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד היא מניעת התופעה של מעסיקים הדורשים  

 .לקבל מהעובדים ביטחונות לשם הבטחת הישארותם בעבודה או בעת קבלתם לעבודה
 

 )2סעיף (ולא יממשן * בטוחות מעובד, במישרין או בעקיפין, החוק קובע כי לא יקבל מעסיק
 
הנמסרים מעובד למעסיק לשם הבטחת הישארותו     , לרבות כסף או שטר, מיטלטלין -כ ״בטוחות״החוק מגדיר ■

 ).1סעיף (וכן נכס משועבד למטרות כאמור , בעבודה או כתנאי לקבלתו לעבודה
 

 .בטוחות= ביטחונות 
 
 ).11סעיף (ואוסר את מימושם  2012החוק חל גם על ביטחונות מעובד שנתקבלו לפני פרסום החוק בשנת ■
 

 ? מיהו עובד*■
 ועובד של קבלן כוח אדם אצל מעסיק בפועל ועובד של קבלן שירות המועסק אצל מזמין  ) 1' ס(מועמד לעבודה לרבות 
 ).5' ס(שירות 

 



 חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד

 
 

 העובד טען כי במעמד קבלתו לעבודה דרש ממנו המעסיק שתי המחאות    - )2017(פס״ד יוסף קליין נ׳ קווים תחבורה ציבורית 
 נזק לציוד וכן המחאה פתוחה נוספת  /פתוחות על מנת שיוכל להיפרע מהן במקרים של חוסרים בקופה ובמקרים של אובדן

 .אחרת ייקנס, בגינה חויב לעבוד אצל המעסיק כשנתיים, בגין הכשרתו
 ולכן אין לראות  , המעסיק טען כי המחאות פתוחות אלו נמסרו טרם מועד תחילתו של חוק איסור קבלת ביטחונות לעובד

 .במעסיק כמי שהפר את הוראות החוק
 

 . ההמחאות הפתוחות שנתן התובע נמסרו לחברה טרם מועד תחילתו של חוק זה
 .לחוק קובע כי החוק חל גם על בטוחות שנתקבלו מעובד לפני תחילתו של חוק זה 11סעיף 

 

בפס״ד הנ״ל התובע לא טען וממילא לא הוכיח כי הנתבעת ביקשה לממש את הביטחונות שהפקיד ועל כן נדחתה עילת תביעה  
 .זו והנתבעת השיבה לידי התובע את ההמחאות הפתוחות שהפקיד



חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד
  

לרבות החתמת עובד על התחייבות לתשלום פיצוי באם יפר  , החתמת עובד על התחייבות לעבוד תקופה מסוימת -יובהר 
 .והיא תיבחן על פי דיני החוזים והפסיקה של בתי הדין אשר דנה בכך, את התחייבותו אינה אסורה על פי חוק זה

 

 
 *אלא אוסר נטילת ביטחונות, החוק אינו אוסר יצירת התחייבות*

 
 בעוד שאם  , המשמעות היא שאם מעסיק רוצה לפרוע חוב של עובד בגין הפרת התחייבותו הוא נדרש לתבוע את העובד

   .הייתה לו בטוחה הוא יכול היה לממשה או לנקוט הליכי הוצאה לפועל וכדומה
 

 ).6סעיף (זכות העובד שהמעסיק לא ידרוש ביטחונות אינה ניתנת לוויתור או התניה 
 
 
 



חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד

 
 

 

 העומדים לרשות עובד בקשר עם ) עזרה( הסעדים
 דרישת מעסיק למתן בטוחות

 
 :שבסמכותו) 3' ס(פנייה לבית הדין לעבודה 

 בשיעור שייראה  "לפסוק פיצויים גם אם לא נגרם נזק ממוני . א
 ;"לו בנסיבות העניין           

 .להוציא צו מניעה או צו עשה לתיקון ההפרה. ב
 
 



 חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד
 

שקיבלו או מימשו  -מהן הסנקציות כלפי מעסיקים מפרי חוק
 ?בטוחות

 
 ?שהחוק חל עליו מעסיקמיהו , ראשית

 ).5-ו 1סעיפים (וגם מזמין שירות ביחס לעובד קבלן השירות , אדם-לרבות מעסיק בפועל של עובד קבלן כוח
 

 ).3סעיף (תביעה מצד העובד לפיצוי כספי או לצו מבית הדין לעבודה -במישור האזרחי1.

 ).  4סעיף (ח "ש 150,600מאסר של שישה חודשים או קנס בסך -במישור הפלילי2.

 חייב לעשות כל שביכולתו על מנת למנוע את העבירה של קבלת  , נושא משרה בתאגיד כמו מנהל פעיל או שותף3.
 ).  4סעיף (ח "ש 37,650בסך )ללא כיסוי ביטוחי(קנס אישי . ומימוש ביטחונות         

ולכן גוררת    , של התוספת השנייה בחוק להגברת האכיפה של דיני עבודה' העבירה של הפרת החוק נמנית בחלק ג4.
 :סנקציות נוספות מכוח החוק להגברת האכיפה כלהלן

או  ) בחוק להגברת האכיפה 3-4' ס] (נמשכת במשך שנתיים/יש להיזהר מהפרה חוזרת[₪  35,800עיצום כספי בסך          
 ).בחוק להגברת האכיפה 15' ס(להפסקת ההפרה ) אזהרה/דרישה(התראה מנהלית 

 
 



חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד

 
 

 

 סיכום ומסקנות
 

 .קיים איסור דרישה וקבלת בטוחות מעובד1.

 !יש להשיבם מייד-מעסיק שבידיו ביטחונות כלשהם מעובד2.

 .החוק אינו אוסר יצירת התחייבות אלא אוסר נטילת בטוחות3.
 .תביעה ולא הליך מימוש בטוחה> הפרת התחייבות של העובד 

 .או תיקון ההפרה/פנייה לבית הדין לפיצויים ו-סעד1.

עיצום כספי , דין פלילי, )סעיף קודם(פיצויים -סנקציות על מעסיק2.
 .מתוקף החוק להגברת האכיפה

 
 



חוק שוויון זכויות לאנשים  
עם מוגבלות

 1998 -תשנ״ח 



חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 בהקשר לדיני עבודה

 

)'ט, בראשית(בצלם אלוהים עשה את האדם 
 
 

 ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה  , מטרת החוק הינה ״להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות
 וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות  , בחברה בכל תחומי החיים

 ).2סעיף (תוך מיצוי מלוא יכולתו״ , בפרטיות ובכבוד, מרבית
 

 .״ לצרכיו המיוחדים של האדם המוגבלמענה הולם״לבין ״ השתתפות שוויוניתסעיף זה משלב בין ״, למעשה
 



אנשים עם מוגבלות מספרים על 
 התשובות שקיבלו ממעסיקים

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5398393,00.html



 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 
, לרבות קוגניטיבית, נפשית או שכלית, אדם בעל לקות פיזית - ״אדם עם מוגבלות״

 שבעטיה תפקודו מוגבל בתחום אחד או יותר מתחומי החיים  , קבועה או זמנית
 ).5סעיף (גם כאלה שאינם קשורים בעבודה״ , העיקריים

 
 
 
 

 :הערה
 -)הגדרה נפרדת( משמעותיתחייב להעסיק עובדים בעלי מוגבלות " מעסיק ציבורי גדול"

 .לא נידון בהרצאה
 

?מיהם עובדים בעלי מוגבלות   



 איסור הפליה בין עובדים ודורשי עבודה

 
 מחמת , בין דורשי עבודהאיסור להפלות בין עובדיו או על מעסיק חל  -לחוק נקבע  8בסעיף 

 הוראות אלה יחולו גם על מי שהיה בעבר  . ובלבד שהם כשירים לתפקיד או למשרה, מוגבלותם
 .של אדם בעל מוגבלות המטפלים בובני משפחתו וכן על , בעל מוגבלות

 
 משרה שאינו יכול להתבצע על ידי אדם /שככל שקיימות דרישות מהותיות של תפקיד, יש לציין

 ]ראו בהמשך) ג(8צ לגבי סעיף "קביעת בג). [ג(8סעיף , כהפליהבעל מוגבלות אז לא יראו בכך 
 

)8 סעיף( "משפחה בן"■

;ילד או הורה ,זוג בן)1(■

 שעיקר - נכדה או נכד ,סבתא ,סב ,זוגם בני או אחות או אח ,ילד של זוגו בן ,הורה של זוגו בן)2(■
;עליהם מוגבלות עם אדם של פרנסתו

 



 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 המדינה מבקשת

, ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלותצריך לפעול למען , עובדים 25-המעסיק יותר מ, קובע כי כל מעסיק במשק 9סעיף 
 שעות , דרישות התפקיד, לציוד בו, התאמת מקום העבודה, לרבות ביצוען של התאמות הנוגעות להעדפת העסקתם

 )).ה(8תוספת מסעיף (הדרכה ונהלי עבודה והכל מבלי שהדבר יטיל על המעסיק נטל כבד מדי , הכשרה, העבודה
 פעולות המעסיק למען ייצוג הולם יכולות לבוא לידי ביטוי בהעדפת העסקתם או קידומם של בעלי מוגבלות שהם 

 .כשירים לתפקיד או למשרה או שהם בעלי כישורים דומים למועמדים לתפקידים אחרים או למשרה
 

 המדינה מחייבת
 המעסיקים  , מטיל חובה על מעסיקים 5.10.2014צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות מיום 

 .3%עובדים להעסיק אנשים עם מוגבלות בשיעור של  100-למעלה מ
 כל מעסיק שהוראות צו ההרחבה חלות עליו חייב למנות גורם שיהיה אחראי מטעמו להבטחת הייצוג ההולם  , כמו כן

 .בארגון/ולקידום התעסוקה של אנשים עם מוגבלות בעסק
 

יידרש הוא להראות כי נקט , שעליו להעסיק על מנת שהדבר ייחשב לייצוג הולםלא עמד במכסת העובדים ככל ומעסיק 
 .בצעדים לשם העסקתם של אנשים עם מוגבלות

 שאז נדרש המעסיק לתעד בכתב  , הוראה דומה מתייחסת גם למקרה בו נדחתה בקשת עבודה לאדם עם מוגבלות
 .נימוקים לאי קבלת המועמד לעבודה

 



 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 איסור פגיעה בעובד שהתלונן
 

 מחמת תלונה או תביעה של העובד לעניין   8לא יפגע מעסיק בעובד בעניינים המנויים בסעיף 
 ).10סעיף (או מחמת שסייע לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה לפי פרק זה , הוראות פרק זה

 

 איסור פרסום מודעה הכוללת תוכן מפלה
 

 , מעסיק או הזקוק לעובד לא יפרסם מודעה בדבר הצעת עבודה או הפניה להכשרה מקצועית
 ).11סעיף ( 8שיש בה משום הפליה לפי הוראות סעיף 

 



 אי עמידה בדרישות החוק
 ?מהן הסנקציות כלפי מעסיקים מפרי חוק

 
 

 צו עשה מבית הדין /אף ללא נזק ממוני או לצו מניעהלפיצוי כספי תביעה מצד העובד -במישור האזרחי1.
 ...]דוגמאות מייד). [14סעיף (לעבודה 

 מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת         הפלייתח בגין "ש 28,800בסך  -) קנס(מישור פלילי .2
 ).8,  15סעיפים (מוגבלותם 

 מעסיק בעובד מחמת תלונה או תביעה או מחמת    פגיעתח בגין "ש 28,800בסך  -) קנס(מישור פלילי .3
 ).10, 15סעיפים (שסייע לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה 

 בדבר הצעת עבודה שיש בה משום   מפרסם מודעהח בגין פגיעת "ש 28,800בסך  -) קנס(מישור פלילי .4
 ).11, 15סעיפים (הפליה 

 התוספת השנייה בחוק להגברת של ' בחוק נמנית בחלק א 11פרסום מודעה בניגוד להוראת סעיף .5
 :ולכן גוררת סנקציה נוספת מכוח החוק להגברת האכיפה כלהלןהאכיפה של דיני עבודה 

 בחוק   3-4' ס] (נמשכת במשך שנתיים/יש להיזהר מהפרה חוזרת[₪  5,120בסך עיצום כספי 
 בחוק להגברת   15' ס(להפסקת ההפרה ) אזהרה/דרישה(או התראה מנהלית ) להגברת האכיפה

 ).האכיפה
 

 :היפוך נטל הראייה... ועוד
 חזקה היא  , בשל הפליה) מטעם משרד העבודה-קנס לפי חוק העונשין(בהליך פלילי 

 ,  מעובד או מדורש עבודה, במישרין או בעקיפין, שהמעסיק הפר הוראות סעיף זה אם דרש
 ).15סעיף (אלא אם כן הוכיח הנאשם אחרת , מידע בנושא מוגבלותו

 



פסיקה
 שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותחוק 

 
 

 ,  )כ מוגבלות נפשית"בד(עובדת עם מוגבלויות סמויות , התובעת - )2016(״ד בורוכוב נ׳ תרכובות ברום בע״מ פס
 .שנים 25עבדה בחברה במשך 

 .החברה החלה בהליכי צמצומים והתייעלות וכחלק מהליכים אלו החליטה להוציא את התובעת לפרישה מוקדמת
 ,התובעת טענה כי הליכי הוצאתה לפרישה מוקדמת בטלים מאחר והם נוגדים את הוראות ההסכמים הקיבוציים

 .וחוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלותחוק יסוד כבוד האדם , הוראות חוזה עבודתה
 הנטל עובר למעסיק להוכיח את , די אם העובד מראה שהוא בעל מוגבלות, בהחלטת פיטורי צמצוםבפסיקה נקבע כי 

 .כשרות המניעים שהביאו לסיום עבודת העובד
 כאשר העובדת ציינה בפניה שהיא  . החברה ידעה על מחלת התובעת עוד בטרם הוחלט על סיום עבודתה, בפס״ד זה

 .החברה התעלמה והמשיכה בהליך פרישת העובדת, סובלת מבעיות רפואיות
 

הנתבעת , כמו כן. והיא תוחזר מידית לעבודה בחברה בטלההוצאת התובעת לפרישה מוקדמת  -פסיקת בית המשפט 
 פיצוי בגין נזק לא ממוני  , ש״ח 228,889תישא בשכר עבודה מאז סיום עבודתה ועד למועד הגשת התביעה בסך של 

 .ש״ח והוצאות התובעת 50,000ועוגמת נפגש בסך של 
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לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בשל פסילת   14תביעת עובד לקבלת פיצוי על בסיס סעיף 
 .הפצה אצל המעסיקה מחמת לקותו בשמיעה נהגמועמדותו של העובד למשרת 

 
 :העובדות

 ).גילוי נאות מצידו, מתקשה בשיחה ממושכת, מכשיר שמיעה(היותו כבד שמיעה גלויה לעין 1.

 .התנהל בתפקידו הקודם כנהג באמצעות מסרונים ולא שיחות טלפון, בעל ניסיון קודם כנהג2.

 .הובהר לעובד בראיון שהתפקיד דורש שיחות טלפוניות רבות וממושכות3.

שהוא לא יעבוד כיוון שאינו מסוגל לנהל שיחות   הצדדים לשני ברור בסוף ראיון העבודה היה4.
 .מעבר למילים בודדות
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 :צ"בית המשפט הזכיר קביעה של בית המשפט העליון בשבתו כבג
 

 אזי הנטל להוכיח שבנסיבות , מהווה חריג לעיקרון השוויון בעבודה) ג(8הואיל והסייג בסעיף 
 יחס מפלה הוא מוצדק בהיותו מעוגן בדרישה  , המיוחדות של העיסוק או התפקיד המדובר

 .  מוטל על המעסיק, הנובעת מאופיו או ממהות התפקיד
 

  של המהותיות מהדרישות המתחייבת ,מפעולה הימנעות או פעולה ,זה סעיף לפי כהפליה רואים אין    )ג(  8■
.המשרה של או התפקיד
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 :המשפט התייחס בשלבים למקרהבית 
 

הרים את הנטל הנדרש ממנו להוכיח כי מתקיימים אצלו ) המועמד(בית הדין קבע שהעובד , ראשית
 .הנדרשים לתפקיד" כשירות הפורמלית והטבועה"תנאי ה

 
 האם היא ביצעה את ההתאמות הנדרשות  : לאחר מכן נטל ההוכחה עובר למעסיקה באשר לשאלה

בנסיבות העניין להביא לשילובו של העובד באופן שלא יופלה לרעה אל מול שאר העובדים והנהגים  
 ?במעסיקה

 :מודגש
אזי יש לקבוע כי מדובר בהפליה בהתאם להוראות , ככל שבית הדין יקבע שלא בוצעו התאמות אלו

 אלא אם תוכיח המעסיקה קיומו של החריג לעיקרון איסור הפליה של העובד  , לחוק 8סעיף 
 .לחוק) ג(8כמועמד לקבלה לעבודה בסעיף 
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 כלומר האם  , בית הדין בחן אם המעסיקה פעלה כדין וקיימה את חובותיה כמעסיקה על פי החוק
 או האם בחנה את ההתאמות ) ג(8הצליחה להוכיח שוני מהותי בין העובד לבין שאר נהגיה 

 ?הנדרשות כדי לאפשר קליטת העובד שיבוצו בעבודה
 

 :עם הטענה, )ג(8סעיף , המעסיקה כמובן ביקשה להוכיח קיומו של שוני מהותי
 .  העבודה בזמן ארוכות טלפון שיחות קיום-שתנאי הכרחי

 . המועמד טען שזה לא אפשרי והוא מוותר, בו הוסבר התנאי ההכרחי כאמור הראיוןבשלב 
 כלומר אלמלא הוא הסיר את , איתואפשרות אמיתית להתקדם  היתהלכן המעסיקה טענה שלא 

 .איתומתקדמת  היתהמועמדותו 
 .הראיוןבנקודה זו קיימת בעיה משפטית כיוון שקיימת מחלוקת בשאלת הדרך שבה הסתיים 
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 :לפיה, בהתבסס על פסיקה אחרת, קובעהמשפט בית 
 ".שב ואל תעשה"כלומר יזומה ואין די ב, פוזיטיביתבעל מוגבלות היא המעסיק לסייע לעובד חובת 

 על המעסיקה היה לשתף את העובד בעל המוגבלות בתהליך איתורן של ההתאמות הנדרשות  
 ולהתרשם ממנו על יכולותיו ועל האופן שבו הוא רואה את יכולתו להשתלב בעבודה חרף  ובביצוען 
 .מוגבלותו

 
 להתאים  ... היה מקום לשקול להגמיש מעט את הנהלים בעבודתו כנהג: עוד הוסיף בית המשפט

 ...מסלולים
 .גם אם לא קיבלה החלטה מפורשת לדחות את מועמדות העובד, בית המשפט קבע כי המעסיקה כשלה

 
 .סתירות ואי דיוקים התגלו העובד בגרסת ...ועוד

 .₪ 10,000" על הצד הנמוך"פיצוי : סוף דבר

 
 



אז מה על מעסיק לבצע כדי לממש זכויות  
 ?עובדים בעלי מוגבלות 

 :ובכלל זה, מימוש הזכויות לאדם עם מוגבלות ייעשה תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות
התאמת מקום העבודה והציוד שבו. 
התאמת דרישות התפקיד. 
התאמת שעות העבודה. 
התאמת מבדקי קבלה לעבודה. 
ההדרכה ונהלי עבודה, התאמת ההכשרה. 

 
 .ההתאמה מותנית בכך שביצועה לא יטיל נטל כבד מדי על המעסיק

 בגודל העסק , בעלות ההתאמה ובטיבה, בין היתר, בהתחשב, נטל בלתי סביר - ״נטל כבד מידי״
 .במספר העובדים ובהרכב כוח האדם, בהיקף הפעילות, ומבנהו
 הרי שביצועה על ידי  , במידה וקיימים מקורות חיצוניים או ממלכתיים לביצוע ההתאמה, כמו כן

 .המעסיק מהווה עבורו נטל כבד מידי
 



 ?פחות ממינימום אפשרי, ומה לגבי השכר

 כי הוראות החוק יחולו גם, לחוק שכר המינימום נקבע 17בסעיף  - לתשלום שכר מינימוםאשר 
 המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר  , נפשית או שכלית, לגבי עובדים שיש להם מוגבלות גופנית

 .שנים ובין אם לאו 18בין אם מלאו להם , המדינה משתתף בתקציבם
 

 ,  )שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת(תקנות שכר המינימום , כמו כן
 נפשית או שכלית המועסקים במקומות עבודה, מתייחסות לעובדים שיש להם מוגבלות גופנית

 .שאינם מפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף בתקציבם
 רשאי לפנות אל, כי עובד עם מוגבלות או מי שמוסמך או מורשה לפעול בשמו, נקבע) א(3בתקנה 

 ]קיים טופס בתקנות אלה[. המנהל בבקשה לתת החלטה בדבר שכר מינימום מותאם לעובד
 שיהיה שכר מינימום נמוך, 4לפי תקנה , שכר המינימום המותאם ייקבע בהתאם ליכולת העבודה

 .מזה הקבוע בחוק
 לבקש לקבל שכר נמוך משכר המינימום כיוון שיכולת , בתנאים מסוימים, כלומר אפשר[

 ]100%-העבודה נמוכה יותר מ
 





חוק הזכות לעבודה בישיבה
ובתנאים הולמים

 2007 -תשס״ז 



 חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים

תנאי עבודה  קובע  ;וכן לישיבה בעת הפסקה ;לעבוד בישיבההחוק מסדיר את זכותם של עובדים 
 .סוהר וחייל, למעט שוטר, אשר מבצעים תפקידי שמירה או אבטחה הולמים למאבטחים

 
 עבודה בישיבה

 ולא , מושב לעבודהכי על מעסיק להעמיד לרשות העובד במקום העבודה , לחוק נקבע 2בסעיף 
 אלא אם כן המעסיק הוכיח כי ביצועה הרגיל של העבודה  , ימנע ממנו לשבת במהלך העבודה

 .אינו מאפשר ישיבה
 

 במבנהו ובממדיו לעובד  , מותאם בצורתו, מושב במצב תקין בעל משענת גב - ״מושב לעבודה״
 אם אין הוא יכול לעשות כן  , וכן הדום שעליו יוכל להשעין את רגליו בנוחות, ולעבודה המבוצעת

 ).1סעיף (בלי הדום 
 

 ישיבה בעת הפסקה בעבודה
, כי מעסיק יעמיד לרשות העובדים במקום העבודה כיסאות או ספסלים מתאימים, נקבע 3בסעיף 

 .לישיבה בעת הפסקה בעבודה, במספר מספיק ובמצב תקין, בעלי משענת גב
 

 



?ומה עם מאבטחים   
 :מאבטחב הוראות הנוגעות לתנאי עבודה הולמים ל3-א ו3קובע החוק בסעיפים , מעבר לחובה לספק מושב לעבודה

 
 ]סוהר או חייל, למעט שוטר, מי שמבצע תפקידי שמירה או אבטחה –" מאבטח: "1סעיף [
 

 עמדה ותנאים הולמים למאבטח
 
3המספקת הגנה מגשם    , מעסיק של מאבטח יעמיד לרשות המאבטח עמדה מקורה או מוצלת באופן אחר)  א. (א

בין שהמקום משמש למטרה זו , מקום שמאבטח יכול לשבות בו בעת מילוי תפקידו -" עמדה", לעניין זה; ומשמש
 .בלבד ובין שהוא חלק ממבנה המשמש למטרות נוספות

       )בהתאם   , יעמיד המעסיק לרשות המאבטח אמצעי חימום או קירור הולמים) א(בעמדה כאמור בסעיף קטן )  ב 
        ובהתחשב באמצעי החימום או הקירור המקובלים שניתן להפעילם             , לעונות השנה ולתנאי מזג האוויר במקום

 .באותה עמדה
       )בכפוף          , במהלך העבודה) א(מעסיק של מאבטח לא ימנע ממנו את השהות בעמדה כאמור בסעיף קטן ) ג

 .לצורכי האבטחה
       )מעסיק של מאבטח ) ד- 
)1   (והכול בין  , יבטיח למאבטח גישה לנקודת חשמל ולמים ויקצה מקום שבו הוא יוכל להניח את חפציו האישיים

 ;ובין במקום אחר במקום העבודה) א(בעמדה כאמור בסעיף קטן 
)2   ( יערוך התאמות בסדרי העבודה כדי לאפשר למאבטח שימוש באמצעים כאמור בפסקה)1.( 

 



)המשך(? ומה עם מאבטחים   
 
           )היה מאבטח עובד של קבלן כוח אדם או עובד של קבלן שירות )  ה- 
)1   ( יחולו חובות המעסיק האמורות בסעיפים קטנים)על המעסיק בפועל או על מזמין    ) 1)(ד(-ו) ב(, )א

 ;לפי העניין, השירות שאצלם הוא מועסק
)2   (אלא אם כן   , את המאבטח במקום עבודה, לפי העניין, לא יציב קבלן כוח האדם או קבלן השירות

ואמצעי חימום או קירור בהתאם להוראות      ) א(הועמדו לרשותו עמדה בהתאם להוראות סעיף קטן 
 ).ב(סעיף קטן 

           )משלח יד או      , שלא במסגרת עסקיחיד שמעסיק מאבטח הוראות סעיף זה לא יחולו על ) 1)   (ו
 ;שירות ציבורי

)2   (למעט הוראות סעיף קטן , הוראות סעיף זה)ביצוע סיורלא יחולו לגבי מאבטח שכל תפקידו , )ד; 
)3   (למעט הוראות סעיף קטן , הוראות סעיף זה)לא יחולו לגבי מאבטח המוצב במקום לשם             , )א

פעילות המתקיימת במקום לצורך        -" פעילות ארעית", לעניין זה; פעילות ארעית בלבדאבטחה של  
 .לתקופה שאינה עולה על שבועיים, אירוע מסוים

 
 התאמת בגד שהמאבטח מחויב בלבישתו

3לספק למאבטח שהוא        , הסדר קיבוצי או חוזה עבודה, הסכם קיבוצי, מעסיק שמחויב מכוח דין. ב
יספק למאבטח בגד שמותאם לו ותואם באופן  , עובדו בגד מסוים שהוא מחייבו ללבוש במהלך העבודה

 .סביר את תנאי מזג האוויר שבהם הוא מועסק



 הסנקציה האפשרית כלפי מעסיקים מפרי חוק

 

תביעה שתידון בבית הדין לעבודה מצד העובד לפיצוי כספי  -במישור האזרחי1.
/ אף ללא נזק ממוני בשיעור שייראה לבית הדין בנסיבות העניין או לצו מניעה

 ).4סעיף (צו עשה מבית הדין לעבודה 
 

 לחוק העוסקים בתנאים הולמים  ) 2)(ה(א3-ו) א(א3הפרת סעיפים 2.
 בחוק של התוספת השנייה ' למאבטחים נכללת ברשימת ההפרות בחלק א     
 ולכן גוררת סנקציה נוספות מכוח החוק  להגברת האכיפה של דיני עבודה      
 :להגברת האכיפה כלהלן     
 נמשכת במשך  /יש להיזהר מהפרה חוזרת[₪  5,120עיצום כספי בסך      
 או התראה מנהלית ) בחוק להגברת האכיפה 3-4' ס] (שנתיים     

 ).בחוק להגברת האכיפה 15' ס(להפסקת ההפרה ) אזהרה/דרישה(       
 
 



פסקי דין



:  פיצויים עקב הפרת חוק הזכות לעבודה בישיבה
אלף ש״ח 60-עובדת בחנות בגדים תפוצה ב

 :10/10/2018בתאריך  LawGuideמתוך כתבה שפורסמה באתר 
 

לפצות עובדת  , בישראל H&Mבית הדין האזורי לעבודה בירושלים חייב את יבואני חנות הבגדים 
 .לשעבר אשר עבדה במשך שנתיים במספר תפקידים בחנות הבגדים שבקניון מלחה בירושלים

 
 נאסר עליה  ובין היתר טענה כי , תביעתה של העובדת כנגד מעסיקתה לשעבר כללה טענות שונות

 ואף כי במהלך ההפסקות לא ניתנה אפשרות  , לשבת במהלך העבודה ליד הקופה ובתאי המדידה
 .  בשל מספר הכיסאות שסופקו להםלכל העובדים לשבת 

 .והציבה כיסאות תקינים לרווחת עובדי החנות, הנתבעת טענה מנגד כי עמדה בכל הוראות החוק
 

 ובין היתר עליהם לעבוד כקופאים ויועצי מכירות  , עובדי החנות נדרשים לבצע מספר תפקידים
 .  ולדאוג לסדר ולקפל את הבגדים שהושארו בתאי המדידה



:  פיצויים עקב הפרת חוק הזכות לעבודה בישיבה
אלף ש״ח 60-עובדת בחנות בגדים תפוצה ב

 אך מכל מקום אסרו עליה לשבת עליו  , העובדת טענה כי אמנם ליד כל קופה ניצב כיסא בר אחד
 .במסגרת העבודה וגובהו של הכיסא כלל לא אפשר לה לשבת ולבצע כראוי את תפקידה

מאחר שלא היו כיסאות לישיבה ליד  , גם במסגרת תפקידה בקיפול הבגדים לא התאפשר לה לשבת
 .על ארגז או על שרפרף לא מותאם, לעתים ישבה על הרצפה. תאי המדידה

 
 .השופט קבע כי עבודתה של התובעת אפשרה ברובה ישיבה

 וקבע כי המעסיקה , השופט קיבל את גרסת התביעה גם בנוגע לאיסור ישיבה בזמן פריקת סחורה
 .  הפרה את החוק גם בשל איסור ישיבה ליד תאי המדידה

 .  הטענות לגבי איסור ישיבה במחלקה עצמה ובהפסקות נדחו, עם זאת
 

 .אלף שקלים 60נקבע סכום הפיצויים על סך של , על פי חומרת ההפרות
 



פיצויים עקב הפרת חוק הזכות לעבודה בישיבה

 2010פסק דין משנת 
 

פיצה אותו   -מכון כושר אסר על פקיד הקבלה לשבת ■
אלף שקל 100-ב

בדיזנגוף סנטר   שייפבית המשפט פסק כי מכון הכושר ■
בתל אביב הפר את חוק הזכות לעבודה בישיבה  

 2007-שנחקק ב



נדחתה תביעת מאבטח בגין הוראות חוק הזכות 
לעבודה בישיבה

 :1.9.2020-מוקד אמון ניתן ב' ד תומר משומר נ"פס
 

 את המעסיקה בשל הפרת הוראות חוק הזכות לעבודה בישיבהמאבטח בבית מלון תבע. 
   ;איסור להישען על הקיר ;דרישה לעמוד כל היום ;טען שמנעו ממנו לשבת במהלך עבודתו

 . 'וכומתאים לישיבה  כסאלא סופק  ;דרישה לעמידה זקופה
 העובד נדרש , אבטחה, וסוג העבודה, המלון, קבע כי בהתאם לאופי מקום העבודהבית המשפט 

 :בנוסף. כולל בסיורים בתוך וסביב המלון, לתנועה מתמדת
שכן התאפשר  , התרעננות וישיבה, הוכיחה שהעובד כן יצא להפסקה לטובת מנוחה המעסיקה 

 . לשתות ולהתרענן, לצאת להפסקה בת חצי שעה ולהפסקות יזומות שבמהלכן יכול היה העובד לשבת
 .ספסל, לרשות העובדים עמד חדר אוכל

 המעסיקה מילאה אחר הוראות חוק הזכות לעבודה בישיבהבסיכומו של דבר בית הדין קבע כי  , 
 ישיבה בהפסקות שניתנו לעובד לכל אורך   איפשרכי ביצועה הרגיל של העבודה , עמדה בנטל להוכיח

 .  המשמרת
התביעה נדחתה  . 



 ! תודה על ההקשבה 


