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44

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודהחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

  נתקבלנתקבל  20112011  בדצמברבדצמבר  1919  ביוםביום��

    האכיפההאכיפה  להגברתלהגברת  החוקהחוק  בכנסתבכנסת

העבודההעבודה  בדיניבדיני

")")מטרהמטרה("("  11  סעיףסעיף��

    להגבירלהגביר  זהזה  חוקחוק  שלשל  מטרתומטרתו""

    דינידיני  שלשל  אכיפתםאכיפתם  אתאת  ולייעלולייעל

""..העבודההעבודה

55

הגברת האכיפה  

בדיני עבודה

אחריות 

ל"מנכ

בודק שכר  

מוסמך

מישור 

מנהלי

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודהחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

אחריות 

מזמין  

שירות

66
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מנהלי
מישור 

פלילי

מישור 

אזרחי

מעביד  ' עובד נ

ד לעבודה"בבי

מעביד ' מדינה נמעביד' מדינה נ

ד לעבודה"בבי
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77

השוואת מישורי אחריות מעביד  השוואת מישורי אחריות מעביד  

מישור מישור הסוגיההסוגיה

אזרחיאזרחי

מישור מישור 

פליליפלילי

מישור מישור 

מנהלימנהלי

המדינההמדינההמדינההמדינההעובדהעובדהגורם האוכףהגורם האוכף

  --++++דד""מעורבות בימעורבות בי

יסוד סביריסוד סבירמעבר לספקמעבר לספקנטל שכנוענטל שכנוענטל הוכחהנטל הוכחה

קצרקצרממושךממושךממושךממושךמשך ההליךמשך ההליך

++----פרסום באינטרנטפרסום באינטרנט

88

עובדיםעובדים" " מעגלי זכויותמעגלי זכויות""

רובד 

כפוי

רובד 

/  הסכמי

כפוי

רובד 

הסכמי  

בלבד

רובד 

התנהגותי הסכמים 

קיבוציים 

וצווי הרחבה חוקי 

עבודה

מנהגים
חוזי 

עבודה

! שדרוג זכויות העובד בלבד

99

מרחב החשיפה של מעבידמרחב החשיפה של מעביד

מקור מקור 

משפטימשפטי

אכיפה  אכיפה  

אזרחית  אזרחית  

אכיפה  אכיפה  

מנהליתמנהלית

אכיפה  אכיפה  

פליליתפלילית

++++++חוקי עבודהחוקי עבודה

----++הסכם קיבוציהסכם קיבוצי

(*)(*)  --            (**)(**)  --            ++צו הרחבהצו הרחבה

----++חוזה עבודהחוזה עבודה

----++מנהגיםמנהגים

הגנה פנסיונית+ אכיפת שכר מינימום ענפי  (**) =
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משרד 

ת"התמ

מינהל  

הסדרה 

ואכיפה

אגף  

האכיפה
אגף  

ההסדרה

היחידה  

ליחסי 

עבודה

היחידה  

לעובדים  

זרים

אכיפה מנהלית

אכיפה פלילית

1111

מישורי פעילות אגף ההסדרהמישורי פעילות אגף ההסדרה

    ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  חוקחוק  פיפי- - עלעל  היתריםהיתרים��

נשיםנשים  עבודתעבודת  חוקחוק    פיפי--עלעל    היתריםהיתרים��

    לחוקלחוק    2828      סעיףסעיף    פיפי--עלעל      היתריםהיתרים��

    פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי

  העסקתהעסקת        חוקחוק        פיפי--עלעל        היתריםהיתרים��

אדםאדם  כוחכוח  קבלניקבלני  באמצעותבאמצעות  עובדיםעובדים

1212

בקשה  

לביטול  

קנס

בקשה  

להישפט

קנס 

מנהלי
הליך  

פלילי

הגשת  

תלונה
חקירה 

מנהלית  

פלילית/הליך אכיפה מנהלית
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מדרג אחריותמדרג אחריות  - - מישור מנהלי מישור מנהלי 

'  חלק א

לתוספת 

השנייה

'  חלק ב

לתוספת 

השנייה

'  חלק ג

לתוספת 

השנייה
5,000

  ₪

20,000 ₪

35,000 ₪

1414

))אא((  המחשההמחשה--מדרג אחריות מנהליתמדרג אחריות מנהלית

))1515((' ' חלק גחלק ג))1818((' ' חלק בחלק ב))1919((' ' חלק אחלק א

אסורהאסורה  ננ""שש  העסקתהעסקתשנתיתשנתית  חופשהחופשה  מתןמתןחופשהחופשה  פנקספנקס

בשבתבשבת  אסורהאסורה  העסקההעסקהחופשהחופשה  דמידמי  תשלוםתשלוםעבודהעבודה  שעותשעות  פנקספנקס

אסורהאסורה  נערנער  העסקתהעסקתחופשהחופשה  פדיוןפדיון  תשלוםתשלוםמיניתמינית  הטרדההטרדה  ''תקתק

שכרשכר  ניכוייניכויי  העברתהעברתננ""שש  גמולגמול  תשלוםתשלוםמינימוםמינימום  שכרשכר  ''מודמוד

עבודהעבודה  שכרשכר  הלנתהלנתשבתשבת  גמולגמול  תשלוםתשלום    מפלהמפלה  עבודהעבודה  מודעתמודעת

1515

))בב((  המחשההמחשה--מדרג אחריות מנהליתמדרג אחריות מנהלית

))1515((' ' חלק גחלק ג))1818((' ' חלק בחלק ב))1919((' ' חלק אחלק א

מינימוםמינימום  שכרשכר  תשלוםתשלום  עבודהעבודה  תקופתתקופת  אישוראישוררשמיותרשמיות  הפסקותהפסקות

בהיריוןבהיריון  פטוריםפטורים  אסוראסור    ))הודעותהודעות((  11--33  טפסיטפסישירותיםשירותים  הפסקותהפסקות

בהיריוןבהיריון  בעובדתבעובדת  פגיעהפגיעהשכרשכר  תלושיתלושי  מסירתמסירתחיצוניותחיצוניות  הפסקותהפסקות

במילואיםבמילואים  פטוריםפטורים  אסוראסוראסוריםאסורים  שכרשכר  ניכוייניכויימשמרותמשמרות  מחזוריותמחזוריות

לפנסיהלפנסיה  הרחבההרחבה  צוויצווילידהלידה  בחופשתבחופשת  העסקההעסקהבהיריוןבהיריון  ננ""שש  העסקתהעסקת
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    חוקי עבודה ללא אחריות פליליתחוקי עבודה ללא אחריות פלילית

פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  חוקחוק��

מחלהמחלה  דמידמי  חוקיחוקי��

ולעובדולעובד  לעובדתלעובדת  שווהשווה  שכרשכר  חוקחוק��

פרישהפרישה  גילגיל  חוקחוק��

1717

ארגוניארגוני//ממשל תאגידיממשל תאגידי

חיוב  

השתדלות
=

נהלים  

פנימיים
+

אכיפה 

- פנים

ארגונית

1818

מידת הזכות הניהוליתמידת הזכות הניהולית

חוזה עבודה אישי

חוקי עבודה

B

D

)1טופס (הודעה לעובד  A

צו הרחבה)/מיוחד/כללי(הסכם קיבוצי  C
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""משולש השכרמשולש השכר""
חוזה אישי/הודעה לעובד

חות נוכחות"דותלושי שכר

התאמה מלאה

2020

אפיון הסכמים במערכת הנוכחותאפיון הסכמים במערכת הנוכחות

ארגונייםארגוניים  העסקההעסקה  למגזרילמגזרי  חלוקהחלוקה��

מקוצרמקוצר//מלאמלא  עבודהעבודה  שבועשבוע��

שבועישבועי//יומייומי  תקןתקן��

")")קשיחהקשיחה""  העסקההעסקה((  חסימהחסימה  הסדריהסדרי��

    התשלוםהתשלום  בחינתבחינת  ::במיוחדבמיוחד((  הפסקותהפסקות  מדיניותמדיניות��
))עע""שש  במונהבמונה  והכללתןוהכללתן

שכרשכר  מקדמימקדמי��

שבועישבועי  ננ""שש  גמולגמול  זיהויזיהוי  מונהמונה��

    התראותהתראות  מצבתמצבת��

2121

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודהחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

הודעה על  

כוונת חיוב
זכות טיעון  

למעביד
דרישת תשלום  

)עיצום כספי(

התראה  

מנהלית

זכות טיעון  

למעביד

דרישת תשלום  

)עיצום כספי(

בהפרה נמשכת או  

!בהפרה חוזרת

מסלול מחמיר

מסלול מקל
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))אא((  הטלת עיצום כספי על מזמין שירותהטלת עיצום כספי על מזמין שירות

משלוח העתק 

למזמין השירות

התראה מנהלית  

לקבלן

הודעה על כוונת  

חיוב לקבלן

החלטה להימנע 

מעיצום כספי

2323

))בב((  הטלת עיצום כספי על מזמין שירותהטלת עיצום כספי על מזמין שירות

תיקון ההפרה או  

(*)או ביטול חוזה 

התראה למזמין 

(**)השירות 

דרישת 

תשלום לקבלן

הודעה על כוונת  

חיוב

יום 30תוך 

מעבר למסלול המחמיר

        חילוט לרבות (*)

קבלן ערבות

  למשלוח אפשרות (**)

ל"למנכ גם התראה

2424

))אא((  לל""אחריות מנכאחריות מנכ
")")הפרותהפרות  למניעתלמניעת  לל""מנכמנכ  אחריותאחריות("("  1414  סעיףסעיף��

  מעבידמעביד  שהואשהוא  תאגידתאגיד  שלשל  הכלליהכללי  המנהלהמנהל))אא"("(
  הסביריםהסבירים  האמצעיםהאמצעים  כלכל  אתאת  ולנקוטולנקוט  לפקחלפקח  חייבחייב

    בתוספתבתוספת  המנויההמנויה  חיקוקחיקוק  הוראתהוראת  שלשל  הפרההפרה  למניעתלמניעת
..תאגידתאגיד  בידיבידי  השנייההשנייה

    המנויההמנויה  חיקוקחיקוק  הוראתהוראת  תאגידתאגיד  הפרהפר))בב((
  למנהללמנהל  לשלוחלשלוח  הממונההממונה  רשאירשאי  ,,השנייההשנייה  בתוספתבתוספת

  נקיטתנקיטת  עלעל  לפקחלפקח  עליועליו  שלפיהשלפיה  התראההתראה  הכלליהכללי
    המפורטתהמפורטת  ההפרהההפרה  להפסקתלהפסקת  התאגידהתאגיד  בידיבידי  אמצעיםאמצעים
  הנקובהנקוב  הזמןהזמן  בפרקבפרק  ,,הישנותההישנותה  למניעתלמניעת  אואו  בהתראהבהתראה
""..בהתראהבהתראה



9

2525

))בב((  לל""אחריות מנכאחריות מנכ
")")הפרותהפרות  למניעתלמניעת  לל""מנכמנכ  אחריותאחריות("("  1414  סעיףסעיף��

    חזקהחזקה  ,,בהתראהבהתראה  כאמורכאמור  אמצעיםאמצעים  ננקטוננקטו  לאלא))גג"("(

  לפילפי  חובתוחובתו  אתאת  הפרהפר  בתאגידבתאגיד  הכלליהכללי  שהמנהלשהמנהל  היאהיא

    כספיכספי  עיצוםעיצום  עליועליו  להטיללהטיל  וניתןוניתן  ,,))אא((  קטןקטן  סעיףסעיף

    היההיה  שניתןשניתן  הכספיהכספי  העיצוםהעיצום  מסכוםמסכום  5050%%  שלשל  בשיעורבשיעור

    במסגרתבמסגרת  שלאשלא  עובדיםעובדים  המעסיקהמעסיק  יחידיחיד  עלעל  להטיללהטיל

    אותהאותה  בשלבשל  ,,ציבוריתציבורית  פעילותפעילות  אואו  ידיד  משלחמשלח  ,,עסקעסק

    כדיכדי  שניתןשניתן  כלכל  עשהעשה  כיכי  הוכיחהוכיח  כןכן  אםאם  אלאאלא  ,,הפרההפרה

""..חובתוחובתו  אתאת  למלאלמלא

2626

))''פרק ופרק ו((  בודק שכר מוסמךבודק שכר מוסמך
תת""התמהתמ  שרשר  ידיידי- - עלעל  הסמכההסמכה��

  ;;בחינותבחינות  ::לרבותלרבות((  להכרהלהכרה  סףסף  תנאיתנאי��

))והשתלמויותוהשתלמויות          מעשיתמעשית      הכשרההכשרה

  המוסמכיםהמוסמכים  השכרהשכר  בודקיבודקי  רשימתרשימת  פרסוםפרסום��

תת""התמהתמ    משרדמשרד    שלשל      האינטרנטהאינטרנט      באתרבאתר

ענייניםעניינים  ניגודניגוד  עלעל  איסוראיסור��

    עריכתעריכת  לענייןלעניין  תת""התמהתמ  שרשר  שלשל  עתידיותעתידיות  הוראותהוראות��
    הסדרהסדר((  מוסמךמוסמך  שכרשכר  בודקבודק  בידיבידי  תקופתיותתקופתיות  בדיקותבדיקות

  לפחותלפחות  1010%%  לגבילגבי  שנערכושנערכו  חח""רורו  שלשל  בדיקותבדיקות""  ::זמניזמני
")")חודשיםחודשים  לתשעהלתשעה  אחתאחת  לפחותלפחות  ,,מהעובדיםמהעובדים

2727

צמצום מרחב התמרון הארגוניצמצום מרחב התמרון הארגוני
")")התניההתניה  איסוראיסור("("  4949  סעיףסעיף��

    חוקחוק  לפילפי  שירותשירות  מזמיןמזמין  כלפיכלפי  קבלןקבלן  עובדעובד  שלשל  זכותוזכותו))אא"("(
..לוויתורלוויתור  אואו  להתניהלהתניה  ניתנתניתנת  אינהאינה  זהזה

    עלעל  מראשמראש  ויתרויתר  קבלןקבלן  שלשל  עובדעובד  שלפיהשלפיה  בחוזהבחוזה  הוראההוראה    ))בב((
    בחוזהבחוזה  הוראההוראה  אואו  זהזה  חוקחוק  לפילפי  שירותשירות  מזמיןמזמין  כלפיכלפי  זכותוזכותו

    לפילפי  שירותשירות  מזמיןמזמין  כלפיכלפי  כאמורכאמור  עובדעובד  שלשל  זכותוזכותו  עלעל  המתנההמתנה
......תוקףתוקף  להלה  איןאין  ,,מכללאמכללא  אואו  במפורשבמפורש  ,,זהזה  חוקחוק

אואו  במישריןבמישרין  ,,ישלםישלם  ולאולא  אדםאדם  ישפהישפה  לאלא))גג((

......זהזה  חוקחוק  לפילפי  אחראחר  עלעל  שהוטלשהוטל  כספיכספי  עיצוםעיצום  ,,בעקיפיןבעקיפין

אדםאדם    ,,בעקיפיןבעקיפין    אואו  במישריןבמישרין  ,,לבטחלבטח    איןאין))דד((

......זהזה  חוקחוק  לפילפי  עליועליו  שיוטלשיוטל  כספיכספי  עיצוםעיצום  מפנימפני

    הקובעתהקובעת  לקבלןלקבלן  שירותשירות  מזמיןמזמין  ביןבין  בחוזהבחוזה  תניהתניה))הה((

    חבותוחבותו  בשלבשל  לולו  תשלוםתשלום  אואו  השירותהשירות  מזמיןמזמין  שלשל  שיפוישיפוי

""..תוקףתוקף  להלה  איןאין  ,,זהזה  חוקחוק  לפילפי
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2828

2929

המלצות ועדת ההיגויהמלצות ועדת ההיגוי
    ההסדרהההסדרה  מינהלמינהל  פעילותפעילות  הגברתהגברת1)1)

תת""התמהתמ  במשרדבמשרד  והאכיפהוהאכיפה

חקיקהחקיקה  תיקוניתיקוני2)2)

    לסיועלסיוע  מרכזמרכז  הקמתהקמת3)3)

מידעמידע  ולאיסוףולאיסוף

פיקוחפיקוח  ועדותועדות  הקמתהקמת4)4)

    שמירתשמירת  לענייןלעניין  תקןתקן  תותו5)5)

עובדיםעובדים  זכויותזכויות

3030

דגשים בהיערכות ארגוניתדגשים בהיערכות ארגונית
    חותחות""דודו  ,,שכרשכר  תלושיתלושי  שלשל  מייצגמייצג  מדגםמדגם  בדיקתבדיקת��

    לביקורתלביקורת  כהכנהכהכנה  עובדעובד  תיקתיק  מסמכימסמכי  ויתרויתר  נוכחותנוכחות
..עתידיתעתידית

    לתיקוןלתיקון  האישייםהאישיים  העבודההעבודה  חוזיחוזי  תבניותתבניות  התאמתהתאמת��
..))11  לטופסילטופסי  תחליףתחליף  בהיותםבהיותם((  1111//1212--ממ  החוקהחוק

    הכוללהכולל  עובדיםעובדים//למנהליםלמנהלים  פנימיפנימי  מזכרמזכר  ניסוחניסוח��
..העבודההעבודה  חוקיחוקי  לשמירתלשמירת  דגשיםדגשים

    עםעם  החיצונייםהחיצוניים  ההתקשרותההתקשרות  חוזיחוזי  התאמתהתאמת��
..החדשהחדש  החוקהחוק  לדרישותלדרישות  שירותשירות  מזמינימזמיני



11

3131

דרכי העסקת עובדיםדרכי העסקת עובדים

דרכי העסקת 

עובדים

העסקה  

ישירה
העסקה  

עקיפה

עובדי 

ארגון
כוח אדם  

קבלני שירות

מעסיק 

בפועל

מעביד 

ישיר
≠

3232

העסקה עקיפההעסקה עקיפה

מעביד 

ישיר

מעסיק 

בפועל

עובדי  

ארגון

עובד

יחסי 

שירותים

יחסי 

עבודה

יחסי 

עבודה

עלויות שכר  

קיבוציות  

ואישיות

העדר יחסי 

עבודה

שירות/קבלן כוח אדם

3333

קבלנות משנהקבלנות משנה  לעומתלעומתכוח אדם כוח אדם 

קבלנות 

משנה

כוח 

אדם

מהות  

מצב משפטי

אספקת שירותים  

העדר חוק מיוחד

אספקת עובדים 

חוק מיוחד ונוקשה

≠

מגמת מעבר
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3434

אא""י קבלני כי קבלני כ""חוק העסקת עובדים עחוק העסקת עובדים ע
")")רישיוןרישיון  בעלבעל  שאינושאינו  מימי  עםעם  התקשרותהתקשרות  איסוראיסור("("  ..בב1010  סעיףסעיף��

    כוחכוח  מקבלןמקבלן  אדםאדם  כוחכוח  שירותשירות  אדםאדם  יקבליקבל  לאלא))אא"("(
  עמםעמם  יתקשריתקשר  ולאולא  ,,שירותשירות  מקבלןמקבלן  שירותשירות  אואו  אדםאדם

    קבלןקבלן  כןכן    אםאם    אלאאלא  ,,כאמורכאמור  שירותיםשירותים  לקבלתלקבלת

  ,,הענייןהעניין    לפילפי  ,,השירותהשירות    קבלןקבלן  אואו    האדםהאדם    כוחכוח

    לאותולאותו  והמציאוהמציא  זהזה  פרקפרק  לפילפי  רישיוןרישיון  בעלבעל  הואהוא

..ממנוממנו  העתקהעתק  אדםאדם

  יחידיחיד  עלעל    יחולויחולו    לאלא    זהזה    סעיףסעיף    הוראותהוראות))בב((

    לצורךלצורך  שלאשלא  האדםהאדם  כוחכוח  שירותשירות  אתאת  שמקבלשמקבל

""..ציבוריציבורי  שירותשירות  אואו  ידיד  משלחמשלח  ,,עסקעסק

3535

כוח אדםכוח אדםעובד עובד   זכויותזכויותבחינת בחינת 

או   מנגנוןהאם עובד 

?"תפקיד מחשוב"ב

צו  

הרחבה
העדר צו הרחבה  

והשוואת תנאים

 מגזרלאיזה 

המעסיק משתייך 

?בפועל

כן לא

ציבורי פרטי

השוואת 

תנאים

3636

מעבר כפוי להעסקה ישירהמעבר כפוי להעסקה ישירה

ציר 

הזמן

A B

תחילת 

עבודה

מעבר 

כפוי

קבלן כוח אדם מעסיק בפועל

חודשים 9'תקופה ב

 עבודה יחסי יצירת = )08/1- מ( .א12 סעיף

בפועל למעסיק אדם כוח קבלן עובד בין ישירים

אחריות המעסיק בפועל בגין   = לבדיקה

?זכויות העובד אצל קבלן כוח האדם
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3737

הגברת אחריות המעסיק בפועלהגברת אחריות המעסיק בפועל

))1010//0202- - ממ((  מינימוםמינימום  שכרשכר  לחוקלחוק  ..בב66  סעיףסעיף  הוספתהוספת��

    שכרשכר  לתשלוםלתשלום  אדםאדם  כוחכוח  קבלןקבלן  שלשל  עובדעובד  זכותזכות""

  המעסיקהמעסיק  כלפיכלפי  גםגם  תחולתחול  ,,22  בסעיףבסעיף  כאמורכאמור  מינימוםמינימום

::מאלהמאלה  אחדאחד  התקייםהתקיים  אםאם  בפועלבפועל

    תשלוםתשלום  אתאת  האדםהאדם  כוחכוח  מקבלןמקבלן  בכתבבכתב  דרשדרש  העובדהעובד))11((��

    בכתבבכתב  הודעההודעה  בפועלבפועל  למעסיקלמעסיק  מסרמסר  ,,המינימוםהמינימום  שכרשכר

  המינימוםהמינימום  ושכרושכר  ,,האמורההאמורה  הדרישההדרישה  אתאת  מסרמסר  ולפיהולפיה

    ימיםימים  2121  תוםתום  עדעד  האדםהאדם  כוחכוח  קבלןקבלן  ידיידי--עלעל  שולםשולם  לאלא

......ההודעהההודעה  מסירתמסירת  ממועדממועד

3838

הגברת אחריות המעסיק בפועלהגברת אחריות המעסיק בפועל

  בכתבבכתב  הודעההודעה  בפועלבפועל  למעסיקלמעסיק  מסרמסר  עבודהעבודה  מפקחמפקח))22((��
    אדםאדם  כוחכוח  קבלןקבלן  שלשל  עובדעובד  ולפיוולפיו  מידעמידע  לולו  ישיש  כיכי

    ושכרושכר  ,,מינימוםמינימום  שכרשכר  קיבלקיבל  לאלא  אצלואצלו  המועסקהמועסק
    תוםתום  עדעד  האדםהאדם  כוחכוח  קבלןקבלן  ידיידי--עלעל  שולםשולם  לאלא  המינימוםהמינימום

;;ההודעהההודעה  מסירתמסירת  ממועדממועד  ימיםימים  2121

  נגדנגד  זהזה  חוקחוק  הפרתהפרת  בשלבשל  תובענהתובענה  הגישהגיש  העובדהעובד))33((��
    לאלא  אםאם  גםגם  ,,בפועלבפועל  המעסיקהמעסיק  ונגדונגד  האדםהאדם  כוחכוח  קבלןקבלן

  המינימוםהמינימום  ושכרושכר......דרישהדרישה  אואו  הודעההודעה  לכןלכן  קודםקודם  נמסרונמסרו
    ימיםימים  2121  תוםתום  עדעד  האדםהאדם  כוחכוח  קבלןקבלן  ידיידי--עלעל  שולםשולם  לאלא

""..בפועלבפועל  למעסיקלמעסיק  התובענההתובענה  מסירתמסירת  ממועדממועד

3939

הגברת אחריות המעסיק בפועלהגברת אחריות המעסיק בפועל

בעבודהבעבודה  ההזדמנויותההזדמנויות  שוויוןשוויון  לחוקלחוק  ))11אא((22  סעיףסעיף  הוספתהוספת��

    כוחכוח  קבלןקבלן  שלשל  עובדיםעובדים  ביןבין  בפועלבפועל  מעסיקמעסיק  יפלהיפלה  לאלא))11((��
  מועמדיםמועמדים  ביןבין  יפלהיפלה  לאלא  וכןוכן  ,,אצלואצלו  המועסקיםהמועסקים  אדםאדם

    אדםאדם  כוחכוח  קבלןקבלן  ידיידי- - עלעל  אליואליו  שהופנושהופנו  אצלואצלו  לעבודהלעבודה
  עבודהעבודה  להפסקתלהפסקת  ,,לעבודהלעבודה  לקבלהלקבלה  הקשורהקשור  בכלבכל

......העבודההעבודה  במקוםבמקום  ולתנאיםולתנאים

    לאלא  ,,אדםאדם  כוחכוח  לקבלןלקבלן  יציעיציע  לאלא  בפועלבפועל  מעסיקמעסיק))22((��
    עובדיעובדי  ביןבין......כאמורכאמור  להפלותלהפלות  ממנוממנו  ידרושידרוש  ולאולא  יבקשיבקש
    אואו  בפועלבפועל  המעסיקהמעסיק  אצלאצל  המועסקיםהמועסקים  האדםהאדם  כוחכוח  קבלןקבלן

""..לעבודהלעבודה  המועמדיםהמועמדים  ביןבין
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4040

הגברת האכיפה  

בדיני עבודה

אחריות 

ל"מנכ
בודק שכר  

מוסמך

מישור 

מנהלי

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודהחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

אחריות 

מזמין  

שירות

4141

אחריות מזמין שירותאחריות מזמין שירות

  ,שירות במתן שעיסוקו מי = "קבלן"

זולתו אצל ,עובדיו באמצעות

 התחומים באחד שירות = "שירות"

 הראשונה בתוספת המפורטים

)הסעדה ;ניקיון ;ואבטחה שמירה(

  אצלו שמקבל מי = "שירות מזמין"

  ,עסקו במסגרת ,מקבלן שירות

הציבורית פעילותו או ידו משלח

4242

מישורי אחריות  

מזמין שירות

מישור 

מנהלי
מישור 

פלילי

מישור 

אזרחי

'  עובד קבלן נ

מזמין שירות  

)'פרק ג(

  ת"התמ משרד

  שירות מזמין 'נ

)'ב פרק(

  ת"התמ משרד

  שירות מזמין 'נ

)'ד פרק(
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4343

היקף אחריות מזמין שירותהיקף אחריות מזמין שירות
::אזרחיתאזרחית  לאחריותלאחריות  מצטבריםמצטברים  תנאיםתנאיםאא--

  תוספתתוספתבב  הנכללתהנכללת  הקבלןהקבלן  ידיידי- - עלעל  חובהחובה  הפרתהפרת1)1)
    ::תשלוםתשלום  לענייןלעניין((  הרחבההרחבה  צוויצוויבב  אואו  לחוקלחוק  השלישיתהשלישית

    ותוספותותוספות  חגיםחגים  דמידמי  ;;נסיעותנסיעות  דמידמי  ;;הבראההבראה  דמידמי
;;))ענפייםענפיים  הרחבההרחבה  צוויצווי  וכןוכן  יוקריוקר

    44  באמצעותבאמצעות  השירותהשירות  מזמיןמזמין  אצלאצל  ניתןניתן  השירותהשירות2)2)
    חודשיםחודשים  66  שלשל  תקופהתקופה  במהלךבמהלך  לפחותלפחות  עובדיםעובדים
(*)(*)  ;;ורציףורציף  קבועקבוע  באופןבאופן  לפחותלפחות

    אואו  הקבלןהקבלן  עובדעובד  ידיידי--עלעל  בכתבבכתב  נדרשנדרש  השירותהשירות  מזמיןמזמין3)3)
      (**)(**)    ..כאמורכאמור  החובההחובה  אתאת  למלאלמלא  עבודהעבודה  מפקחמפקח

4444

אחריות מזמין שירותאחריות מזמין שירות--תוספת שלישיתתוספת שלישית

20,00020,000((  ''חלק בחלק ב

₪₪((
))35,00035,000₪₪((  ''חלק גחלק ג

אסורהאסורה  שבתשבת//ננ""שש  העסקתהעסקתשנתיתשנתית  חופשהחופשה  מתןמתן

אסורהאסורה  נערנער  העסקתהעסקתחופשהחופשה  דמידמי  תשלוםתשלום

שכרשכר  ניכוייניכויי  העברתהעברתחופשהחופשה  פדיוןפדיון  תשלוםתשלום

עבודהעבודה  שכרשכר  הלנתהלנתננ""שש  גמולגמול  תשלוםתשלום

מינימוםמינימום  שכרשכר  תשלוםתשלוםשבתשבת  גמולגמול  תשלוםתשלום

לפנסיהלפנסיה  הרחבההרחבה  צוויצוויאסוריםאסורים  שכרשכר  ניכוייניכויי

4545

היקף אחריות מזמין שירותהיקף אחריות מזמין שירות
    2828  סעיףסעיף  בדרישותבדרישות  עומדעומד  השירותהשירות  שמזמיןשמזמין  ובלבדובלבד(*)(*)

      הקבלןהקבלן  לביןלבין  בינובינו  שנכרתשנכרת  החוזההחוזה  פירוטפירוט  בדברבדבר
    לעובדילעובדי  שישולמושישולמו  השכרהשכר  רכיבירכיבי  פירוטפירוט  ::לרבותלרבות((

    הצהרתהצהרת  ,,המינימאליתהמינימאלית  השכרהשכר    עלותעלות  ציוןציון  ;;הקבלןהקבלן
    והתחייבותוהתחייבות  ))רווחרווח  כוללכולל((  נוספותנוספות  עלויותעלויות  עלעל  הקבלןהקבלן
  עלותעלות  מסךמסך  יפחתיפחת  שלאשלא  לתשלוםלתשלום  השירותהשירות  מזמיןמזמין
    וכןוכן  ))כאמורכאמור  הנוספותהנוספות  והעלויותוהעלויות  המינימאליתהמינימאלית  השכרהשכר

    כאמורכאמור  שסוכמהשסוכמה  המינימאליתהמינימאלית  השכרהשכר  שעלותשעלות
  שעתשעת  מערךמערך  פחותהפחותה  אינהאינה  בפועלבפועל  והמשולמתוהמשולמת

    ..תת""התמהתמ  שרשר  ידיידי--עלעל  שנקבעהשנקבעה  העבודההעבודה

  במקוםבמקום  יעילהיעילה  דרךדרך  קבעקבע  השירותהשירות  שמזמיןשמזמין  ובלבדובלבד(**)(**)
  יידעיידע  וכןוכן  כאמורכאמור  פגיעהפגיעה  עלעל  הודעההודעה  למסירתלמסירת  העבודההעבודה

..אצלואצלו  המועסקיםהמועסקים  הקבלןהקבלן  עובדיעובדי  אתאת  כךכך  עלעל
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4646

))33אא((חקיקה חדשה בדיני עבודה חקיקה חדשה בדיני עבודה 

האכיפההאכיפה  להגברתלהגברת  תקנותתקנות  טיוטתטיוטת��

השכרהשכר  רכיבירכיבי((    עבודהעבודה    דינידיני      שלשל

עבודהעבודה  שעתשעת  ערךערך  אתאת  המרכיביםהמרכיבים

,,))קבלןקבלן  לעובדלעובד  עבודהעבודה  שעתשעת  וערךוערך

20122012- - בב""תשעתשע

4747

  שביתה = בהסתדרות בחירות + חברתי צדק

2012 פברואר חודש במהלך במשק כללית

4848

תוצאות סכסוך העבודה האחרון במשקתוצאות סכסוך העבודה האחרון במשק

אכיפהאכיפה  מנגנוןמנגנון��

    האכיפההאכיפה  באגףבאגף  האדםהאדם  כוחכוח  מצבתמצבת  הכפלתהכפלת

    תת""התמהתמ  במשרדבמשרד  והסדרהוהסדרה  אכיפהאכיפה  במינהלבמינהל

    לשםלשם  ))נוספיםנוספים  עבודהעבודה  מפקחימפקחי  120120  הוספתהוספת((

!!בישראלבישראל  הקבלןהקבלן  עובדיעובדי  זכויותזכויות  אכיפתאכיפת  הגברתהגברת



17

4949

עבודהעבודהחקיקה חדשה בדיני חקיקה חדשה בדיני 

קבלניקבלני    יי""עע  עובדיםעובדים  העסקתהעסקת  חוקחוק��

      וניקיוןוניקיון  שמירהשמירה  בענפיבענפי  שירותיםשירותים

20132013- - גג""תשעתשע  ,,ציבורייםציבוריים  בגופיםבגופים

))20132013  באוגוסטבאוגוסט  66  מיוםמיום((

קבלניקבלני  ידיידי--עלעל  עובדיםעובדים  העסקתהעסקת  צוצו

והניקיוןוהניקיון  השמירההשמירה  בתחומיבתחומי  שירותשירות

    ציבורייםציבוריים  בגופיםבגופים

))20132013  בספטמברבספטמבר  11  מיוםמיום((

5050

5151

היקף אחריות מזמין שירותהיקף אחריות מזמין שירות
(*)(*)  ::אזרחיתאזרחית  אחריותאחריות  מפנימפני  אפשריותאפשריות  הגנותהגנותאא--

;;במלואהבמלואה  תוקנהתוקנה  החובההחובה  הפרתהפרת1)1)

  בדיקותבדיקות  עלעל  לבלב  בתוםבתום  הסתמךהסתמך  השירותהשירות  מזמיןמזמין2)2)
    ועםועם  מוסמךמוסמך  שכרשכר  בודקבודק  בידיבידי  שנערכושנערכו  תקופתיותתקופתיות

  לתיקונהלתיקונה  שביכולתושביכולתו  כלכל  עשהעשה  החובההחובה  הפרתהפרת  גילויגילוי
    אתאת  ביטלביטל  ,,כןכן  ואלמלאואלמלא  ,,סבירסביר  זמןזמן  בתוךבתוך  ,,הקבלןהקבלן  בידיבידי

;;הקבלןהקבלן  לביןלבין  בינובינו  החוזההחוזה

  בדיקותבדיקות  עלעל  לבלב  בתוםבתום  הסתמךהסתמך  השירותהשירות  מזמיןמזמין3)3)
    בסמוךבסמוך  מוסמךמוסמך  שכרשכר  בודקבודק  בידיבידי  שנערכושנערכו  תקופתיותתקופתיות

  החובההחובה  קוימהקוימה  שלפיהןשלפיהן  ,,החובההחובה  הפרתהפרת  מועדמועד  לפנילפני
    ..הקבלןהקבלן  בידיבידי
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5252

היקף אחריות מזמין שירותהיקף אחריות מזמין שירות

::מנהליתמנהלית  לאחריותלאחריות  מצטבריםמצטברים  תנאיםתנאיםבב--

  לקבלןלקבלן  תשלוםתשלום  דרישתדרישת  מסירתמסירת1)1)

    הנכללתהנכללת  חובהחובה  הפרתהפרת  בגיןבגין

לחוקלחוק  השלישיתהשלישית  תוספתתוספתבב

;;))כאמורכאמור  ההרחבהההרחבה  צוויצווי  ללאללא((

  אזרחיתאזרחית  אחריותאחריות  השירותהשירות  למזמיןלמזמין2)2)

..''גג  פרקפרק  פיפי--עלעל  כאמורכאמור  ההפרהההפרה  בגיןבגין

5353

))אא((  הטלת עיצום כספי על מזמין שירותהטלת עיצום כספי על מזמין שירות

משלוח העתק 

למזמין השירות

התראה מנהלית  

לקבלן

הודעה על כוונת  

חיוב לקבלן

החלטה להימנע 

מעיצום כספי

5454

))בב((  הטלת עיצום כספי על מזמין שירותהטלת עיצום כספי על מזמין שירות

תיקון ההפרה או  

(*)או ביטול חוזה 

התראה למזמין 

(**)השירות 

דרישת 

תשלום לקבלן

הודעה על כוונת  

חיוב

יום 30תוך 

מעבר למסלול המחמיר

        חילוט לרבות (*)

קבלן ערבות

  למשלוח אפשרות (**)

ל"למנכ גם התראה
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5555

היקף אחריות מזמין שירותהיקף אחריות מזמין שירות
::פליליתפלילית  לאחריותלאחריות  אפשריותאפשריות  עילותעילותג ג --

    אינואינו  הקבלןהקבלן  לביןלבין  השירותהשירות  מזמיןמזמין  ביןבין  שנכרתשנכרת  החוזההחוזה1)1)
    ::לרבותלרבות((  בחוקבחוק  הנדרשתהנדרשת  הפירוטהפירוט  בחובתבחובת  עומדעומד

..))לל""המנכהמנכ  שלשל  מקבילהמקבילה  לאחריותלאחריות  אפשרותאפשרות

    כלכל  ולעשותולעשות  לפקחלפקח  חובתוחובתו  אתאת  הפרהפר  השירותהשירות  מזמיןמזמין2)2)
    בידיבידי  ))))אא((3333  בסעיףבסעיף  כמפורטכמפורט((  עבירהעבירה  למניעתלמניעת  שניתןשניתן
(*)(*)  אצלואצלו  המועסקהמועסק  הקבלןהקבלן  שלשל  עובדעובד  כלפיכלפי  קבלןקבלן

    הודעההודעה  השירותהשירות  למזמיןלמזמין  מסרמסר  עבודהעבודה  שמפקחשמפקח  ובלבדובלבד(*)(*)
    חובהחובה  מלאמלא  לאלא  הקבלןהקבלן  שלפיושלפיו  מידעמידע  לולו  ישיש  כיכי  בכתבבכתב

    הצליחהצליח  לאלא  השירותהשירות  שמזמיןשמזמין  וכןוכן  עובדועובדו  כלפיכלפי  כאמורכאמור
    אפשריותאפשריות  הגנותהגנות  55  מתוךמתוך  לפחותלפחות  אחתאחת  להוכיחלהוכיח

..))))בב((3333  בסעיףבסעיף  כמפורטכמפורט((

5656

))תנאי עבודהתנאי עבודה((חוק הודעה לעובד חוק הודעה לעובד 

    מקיפהמקיפה  גילויגילוי  חובתחובת  הטלתהטלת  - -   החוקהחוק  תכליתתכלית��
    מכלולמכלול  בדברבדבר  עובדיועובדיו  כלפיכלפי  מעבידמעביד  עלעל  ורצופהורצופה

    ועדועד  העבודההעבודה  יחסייחסי  מתחילתמתחילת  החלהחל  זכויותיהםזכויותיהם
!!לסיומםלסיומם

  ענייניםעניינים  ניגודניגוד  קיוםקיום  --  מקדמימקדמי  קושיקושי��

    בעטיובעטיו  העבודההעבודה  ביחסיביחסי  מובנהמובנה

    עובדיועובדיו  בובו  מצבמצב  עדיףעדיף  למעבידלמעביד

        ..זכויותיהםזכויותיהם  למכלוללמכלול  מודעיםמודעים  אינםאינם

5757

))12/0712/07- - ממ((  תיקון לחוקתיקון לחוק

    לחוקלחוק  ))1010((22  סעיףסעיף  הוספתהוספת��

    אואו  עבודהעבודה  לביצועלביצוע  לחוזהלחוזה  צדצד  שהואשהוא  מעבידמעביד  לגבילגבי""
    כוחכוח  קבלןקבלן  שהואשהוא  מעבידמעביד  לגבילגבי  אואו  שירותיםשירותים  למתןלמתן
    ,,בפועלבפועל  מעסיקמעסיק  עםעם  לחוזהלחוזה  צדצד  שהואשהוא  אדםאדם

    תנאיתנאי  לענייןלעניין  הוראותהוראות  כוללכולל  האמורהאמור  והחוזהוהחוזה
    העבודההעבודה  תנאיתנאי  --  המעבידהמעביד  שלשל  עובדועובדו  שלשל  עבודהעבודה
    וכןוכן......))99((  עדעד  ))11((  בפסקאותבפסקאות  כמפורטכמפורט  ,,כאמורכאמור
""..ומעבידומעביד  עובדעובד  יחסייחסי  לסיוםלסיום  הנוגעיםהנוגעים  תנאיםתנאים
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5858

התיקון לחוקהתיקון לחוק  השלכותהשלכות

  בכתבבכתב  לפרטלפרט  חייבחייב  יהיהיהיה  אדםאדם  כוחכוח//משנהמשנה  קבלןקבלן��
  מעסיקמעסיק  אצלאצל  המוצביםהמוצבים  עובדיועובדיו  בפניבפני

    העבודההעבודה  תנאיתנאי  מכלולמכלול  אתאת  בפועלבפועל

    להםלהם  לתתלתת  התחייבהתחייב  אותםאותם

  !!המזמיןהמזמין--בפועלבפועל  המעסיקהמעסיק  כלפיכלפי

  קבלניקבלני  עובדיעובדי  כללכלל  עלעל  תחולתחול  זוזו  גילויגילוי  חובתחובת��
!!בפועלבפועל  מעסיקמעסיק  אצלאצל  המוצביםהמוצבים  אדםאדם  כוחכוח//משנהמשנה

5959

""משולש קבלנות שירותמשולש קבלנות שירות""

 - חוזה מזמין שירות

קבלן שירות  
הודעות תנאי  

העבודה   של  

קבלן  שירות  

לעובדיו

הודעת מזמין שירות לעובד קבלן שירות

התאמה מלאה

6060
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