
החוק להגברת האכיפה  

אגף עבודה ומשאבי אנוש

התאחדות התעשיינים בישראל



על סדר היום  
החוק להגברת האכיפה◼

לוח המודעות בבית העסק◼

.טופס הודעה לעובד על תנאי עבודה◼

העסקה בשעות נוספות◼

הפסקות◼

שעות עבודה  ◼

על תקופת העסקהאישור ◼



החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
2011-ב "התשע

.העבודהדינישלהאכיפהלהגברתהחוקלתוקףנכנס2012ביוני◼

ביןהנעכספיעיצוםלהטילבכירעבודהמפקחמוסמך,היתרבין,החוקבמסגרת◼
המנוייםהעבודהחוקיהפרתבשלמעבידעללהפרה35,740₪ועד5,110₪

.לחוקהשנייהבתוספת

הואכיוקובעתאגידשהואמעבידשלל"מנכעלישירהאחריותמטילהחוק◼
ההוראותשלהפרהלמניעתהסביריםהאמצעיםכלאתולנקוטלפקחחייב

.המפורטות

בכירעבודהמפקחרשאי,בתוספתהמנויותההוראותאחתהפרתשלבמקרה◼
זמןפרקתוךההפרהלהפסקתאמצעיםשינקוטמנתעלהתראהל"למנכלשלוח

.קצוב

באופןכספיעיצוםעליולהטילניתןל"המנכידיעלהאמצעיםננקטולאבאם◼
.חובתולמלאכדישניתןככלעשהכייוכיחכןאםאלאאישי



5,110₪עיצום כספי בסך 
החוקהחובה

לחוק חופשה שנתית26סעיף ניהול פנקס חופשה

לחוק שעות עבודה ומנוחה25סעיף ניהול פנקס שעות עבודה

לחוק עבודת הנוער12-א ו11, 11סעיפים איסור העבדת נער בלא בדיקה רפואית או אישור רפואי

לחוק עבודת הנוער18סעיף איסור קבלת נער לעבודה בלא הדרכה בבחירת מקצוע

לחוק עבודת הנוער31סעיף ניהול פנקס רישום נערים עובדים

התניית הזמנת הופעה או פרסומת שבה אמור לעבוד ילד בקבלת 

היתר להעבדה

לחוק עבודת הנוער( ב)ד33סעיף 

לחוק למניעת הטרדה מינית( ב)7סעיף קביעת תקנון למניעת הטרדה מינית

ב לחוק שכר מינימום6סעיף הצגת מודעה בדבר שכר מינימום

לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה( א)א2סעיף איסור דרישת פרופיל צבאי

איסור פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה או שליחה להכשרה 

מקצועית

,לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה8סעיף 

איסור פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה או הפניה להכשרה 

מקצועית

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות11סעיף 

לחוק מידע גנטי29סעיף איסור דרישת מידע גנטי או ביצוע בדיקה גנטית מעובד

או בהתאם להוראות היתר  , לחוק שעות עבודה ומנוחה20סעיף מתן הפסקות לעובד

לחוק23לפי סעיף 

א לחוק שעות עבודה ומנוחה20סעיף מתן הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים

א לחוק עבודה הנוער22סעיף מתן הפסקה לנער לשם שימוש בחדר שירותים

לחוק שעות עבודה ומנוחה21סעיף מתן הפסקה בין ימי עבודה

שלא בהתאם להוראות  , לחוק שעות עבודה ומנוחה22סעיף איסור העסקת עובד במשמרות בעבודת לילה רצופה

;לחוק האמור23היתר לפי סעיף 

איסור העסקת עובדת מהחודש החמישי להריונה בשעות נוספות  

ובמנוחה השבועית בלא אישור רפואי או שלא בהתאם לתנאי  

האישור הרפואי ובלא הסכמתה

לחוק עבודת נשים( ב)-ו( א)10סעיף 

איסור העסקת עובדת שילדה במשך ארבעה חודשים שלאחר 

חופשת הלידה בעבודת לילה או במנוחה השבועית בלא הסכמתה

לחוק עבודת נשים( ג)10סעיף 



20,420₪עיצום כספי בסך 

המקור החוקיהחובה

פרק שני לחוק חופשה שנתיתמתן חופשה שנתית

לחוק חופשה שנתית11-ו10סעיפים תשלום דמי חופשה

לחוק חופשה שנתית13סעיף תשלום פדיון חופשה

איסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא 

בהתאם להוראות היתר שנית

פרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה

לחוק שעות עבודה ומנוחה16סעיף תשלום גמול שעות נוספות

לחוק שעות עבודה ומנוחה17סעיף תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית

ושחל עליו חוק  , שנים18איסור העבדת צעיר או מי שמלאו לו 

לימוד חובה בשעות הלימודים או בלי שנמסרה למעביד הודעה

א לחוק עבודת הנוער28לחוק עבודת הנוער וסעיף ( 1ב)2סעיף 

שנים בהופעה או  15איסור העבדת ילד שטרם מלאו לו 

שלא בהתאם להוראות היתר, בצילומים

לחוק עבודת הנוער4סעיף 

לחוק עבודת הנוער22סעיף מתן הפסקות לנער

לחוק עבודת הנוער( א)23סעיף איסור העבדת נער הלומד לימודי ערב בשעות

לחוק עבודת הנוער( ב)23סעיף איסור ניכוי שעות היעדרות ללימודי ערב משכרו של נער

לחוק עבודת הנוער25סעיף איסור העבדת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר

לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות8סעיף מעביד-מתן אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד

(תנאי עבודה)לחוק הודעה לעובד 3עד 1סעיפים מסירת הודעה על תנאי עבודה או על שינוי בתנאי עבודה

לחוק הגנת השכר24סעיף מסירת תלוש שכר

לחוק הגנת השכר25סעיף איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד

ג לחוק האמור9לרבות כפי שהוחל בסעיף , לחוק עבודת נשים8סעיף איסור העבדת עובדת או עובד בחופשת

לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם12סעיף איסור חיוב עובד של קבלן כוח אדם בתשלום



35,740₪עיצום כספי בסך 
המקור החוקיהחובה

לחוק שעות עבודה ומנוחה6סעיף איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר

לחוק שעות עבודה ומנוחה9סעיף איסור העבדה במנוחה השבועית בלא היתר

לחוק עבודת הנוער7-א ו2, 2סעיפים איסור העבדת נער מתחת לגיל המותר

שנים בהופעה או בצילומים  15איסור העבדת ילד שטרם מלאו לו 

בלא היתר

לחוק עבודת הנוער4סעיף 

לחוק עבודת הנוער20סעיף איסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה המותרות

לחוק עבודת הנוער21סעיף איסור העבדת נער במנוחה השבועית 

לחוק עבודת הנוער24סעיף איסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר

א לחוק הגנת השכר25סעיף העברת סכומים שנוכו משכר

לחוק הגנת השכר( 1()1ב)ב25סעיף איסור הלנת שכר

חוק שכר מינימוםתשלום שכר מינימום

תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו  

הרחבה

לחוק הסכמים קיבוציים( ב)יד33סעיף 

ג לחוק  9לרבות כפי שהוחל בסעיף , לחוק עבודת נשים9סעיף איסור פיטורי עובדת או עובד בלא היתר

האמור

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

היתר

ג לחוק  9לרבות כפי שהוחל בסעיף , א לחוק עבודת נשים9סעיף 

האמור

(החזרה לעבודה)לחוק חיילים משוחררים ( ב)א41סעיף איסור פיטורי עובד המשרת במילואים בלא היתר

צווי הרחבה בעניין פנסיהתשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה

לחוק איסור קבלת ביטחונות מעובד2סעיף איסור קבלת בטוחות מעובד או מימושן

תשלומים לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי  

השמירה והניקיון בגופים ציבוריים

שבתוספת לחוק האמור3-ו1בנושאים המנויים בפרטים 



לוח המודעות בבית העסק



מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי חוק  
שכר מינימום

יציגמעבידכיקובעמינימוםשכרלחוקב6סעיף
העובדזכויותעיקריבדברמודעהלעיןבולטבמקום

.מינימוםשכרחוקלפי
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תקנון עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית  

מעבידכי,קובעמיניתהטרדהלמניעתלחוק(ב)7סעיף◼

יובאושבו,תקנוןלקבועחייבעובדים25-מיותרהמעסיק

במסגרתוהתנכלותמיניתהטרדהבדברהחוקהוראותעיקרי

הטרדהשעניינןהתלונותהגשתדרכיבוויפורטועבודהיחסי

.בהןוהטיפולהתנכלותאומינית

לעיןבולטבמקוםהתקנוןאתלפרסםהמעבידעל◼

,בצידהשקנסעבירהמהווה,התקנוןפרסוםאי.שבשליטתו

.העבירהנמשכתשבושבועלכלנוסףוקנס

לעוולהאחראייהיה,אלוחובותיואתימלאשלאמעביד◼

פגיעהבשלאזרחיתלעוולהאו,מיניתהטרדהשלאזרחית

ממונהאועובדושעשה,בעבודההזדמנויותשוויוןחוקלפי

.עבודהיחסיבמסגרת,עובדואינואםאף,מטעמו



הודעה על תנאי ההעסקה
על,2002-ד"התשס,(עבודהתנאי)לעובדהודעהלחוקבהתאם◼

תחילתמיוםימים30-מיאוחרלא,לעובדלמסורהמעביד
היהאם.העבודהתנאיפירוטובה,בכתבהודעההעבודה

.ימים7-מיאוחרלא-,הנוערעבודתבחוקכהגדרתונערהעובד

שנקלטועובדיםעלוחל,2002בשנתרקנחקקשהחוקכיוון◼
מסירתחובתכי,בחוקנקבע,ואילךלתוקףכניסתוממועד

נוצרת,21.6.2002לפניבעבודההחלואשרלעובדיםההודעה
.בכתבהעובדזאתשדרשמיוםימים30בתוך

,לושנמסרוכפיהעובדשלהעבודהבתנאישינויוחלבמידה◼
מהיוםימים30בתוךלעובדכךעלהודעההמעבידימסור
אםשינויעלהודעהלמסורחובהאין.השינויעללושנודע
אוהדיןמכוחשכרעדכוןשהואאו,בדיןמשינוינובעהשינוי

.העובדשלהשכרבתלושמופיעשהשינויאו,הסכםמכוח





שעות עבודה  

שעות עבודהמועדי העבודה

בשבועעבודהשעות42שבוע עבודה

ביוםעבודהשעות8.36חולימי

עבודהשעות7.6מקוצרויום

עבודהשעות8.6בתשלוםשעות7חגערב

שעות8.6שלבתשלוםשעות6–כיפורערב



היתר כללי להעסקה בשעות נוספות

מספר ימים  
בשבוע

כ שעות עבודה מותרות  "סה
(נוספות+רגילות )ליום 

כ שעות נוספות מותרות בשבוע"סה

51216

כ"שעות סה58–בעבודה במשמרת לילה 

שעות ביום אסור להעסיקו כך משך כל ימות 12על אף ההיתר להעסיק עובד 

16השבוע כיוון שמקסימום השעות הנוספות המותרות בשבוע הוא 



העסקה במשמרות לילה

מפעלומנוחהעבודהשעותלחוק22סעיףי"עפ
בעבודהעובדבויועבדלא,במשמרותבושעובדים

.שבועייםבתוךאחדמשבועיותרלילה



הפסקות

בעבודתהמועסקעובד,ומעלהשעותשששלעבודהביום◼
-מתפחתשלא,ולסעודהלמנוחהעבודהלהפסקתזכאי,כפיים
שעהחצילפחותכאשר,שעותשלושעלתעלהולאשעה¾

.רצופהתהיה,ההפסקהמתוך

שאינועובדכי,נקבעהסעיףמהוראותלסטייההיתריםבמסגרת◼
יוםאםרק,כאמורלהפסקהזכאי,כפייםבעבודתמועסק

בימישעותשבעאו,רגילביוםשעותשמונהעלעולההעבודה
מותרימיםחמישהבןעבודהבשבוע,זאתעם.חגוערבישישי

.הפסקהללאליוםשעותתשעעדעובדלהעסיק



מתן אישור על תאריך התחלת העבודה וסיומה

ימים7תוךאוהעבודהסיוםממועדיום14תוךלעובדלמסורחובה◼

,מביניהםהמוקדםלפי,העסקהסיוםמכתבלקבלהעובדשדרשמהיום

(התפטרותשלבמקרהגם)!וסיומההעבודהתחילתתאריךעלאישור

.אי מתן הודעה כאמור הינה בעלת סנקציה פלילית ◼

,  חזקה שהמנהל לא ביצע המוטל עליו-נעברה עבירה-עבירת קפידה◼

.מנהל/אחריות נושא משרה

ח"ש35,000.-הקנס המנהלי הקבוע כ  ◼



 

       תאריך 

 
לכל מאן דבעי 

 
 

ג. א. נ., 
 
 

אישור על תקופת העסקה הנדון: 
 
 

 ,      מ.ז.        הריני לאשר, כי מר / גב'

     
 .       ועד יום       הועסק/ה בחברתנו מיום

 
 
 

         בברכה, 
 
 

       המעביד 

 



הסוף  

תודה על ההקשבה

שוט תתקשרופ–אם יש ספק אז אין ספק -זכרו








