
-ב"תשע, החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה
2011

05.11.18קורס דיני עבודה  
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כללי משחק חדשים= החוק להגברת האכיפה 

כלי אכיפה מנהלי בנוסף לכלי הפלילי •

האכיפה המנהליתהוספת הוראות חוק לסמכויות •

חייב שינוי ארגוני של המנהל



השינוי באכיפה עם כניסת החוק לתוקף בהיבט  
הפלילי

.וסדרתייםהתמקדות  במפרים בוטים •

.  יותר חודשים,יותר עובדים ,  מסגרת הבדיקה תורחב•

כתבי  –החמרת הענישה )חיזוק ההרתעה  מהליך פלילי •
(.אישום

.פיתוח שיטות חקירה חדשות ומתקדמות•



להגברת האכיפה בהיבט המנהליהחוק 

:האכיפה המנהליתכלי אכיפה חדש 
.  מנהליתהתראה •
.כספיעיצום •
.נמשכתהפרה חוזרת והפרה •
.אחריות מנהל כללי בתאגיד•
.אחריות מזמין שירות•

: הרציונל
.התמקדות  במעבידים הנורמטיביים•
.הפרות שהופרו בשוגג •



עקרונות-האכיפה להגברת החוק 

עיצומים ורק לבסוף  , התראה תחילה: בסנקציותמדרג •
.  הכול למעט חריגים–אכיפה פלילית 

.למעין ערבות של המזמין" יחד ולחוד"-מ: המזמיןאחריות •
.אחריות מנהל כללי למניעת הפרות•
למזמין ומהווה כלי וולונטרי  הגנה –" בודק שכר מוסמך"•

.  לכלל המעסיקים
יישום מדיניות אכיפה•
"  חוזה הפסד"מיגור •



? מי חל החוק על 

הפרות המנויות בתוספת  בגין  -כלל המעבידים במשק •
(.הוראות חוק58)השנייה 

ניקיון והסעדה ,אבטחה , בענפי השמירה-מזמיני שירות •
בחצרות המזמין בגין  הפרת המנויות בתוספת השלישית  

(.הפרות19)



במגרש החוק להגברת האכיפה" השחקנים"

מעביד•
ל של תאגיד שהוא מעביד"מנכ•
מזמין שירות•
ל של מזמין שירות  "מנכ•
רשות ציבורית •
ל של רשות ציבורית שהיא מעביד"מנכ•
ל של רשות ציבורית שהיא מזמין שירות"מנכ•



שכר מוסמך בודק 

שימוש בבודק מוסמך מעניק הגנה טובה למזמין שירות מפני 
.תביעות אזרחית ופלילית בגין עבירה על חובת הפיקוח

מעביד שהסתמך על בודק שכר ותיקן את הליקויים לפי 
תקנות הפחתה תינתן הפחתה בשיעורים  הקבועים בתקנות 

.הפחתה ובהתאם למדיניות האכיפה של מנהל



-מי הלקוחות של בודק שכר 

ניקיון אבטחה , השמירהמזמיני משירות בענפי 1.
.והסעדה

וולונטריבאופן -כלל המעבידים במשק.   2



דגשי האכיפה במסגרת החוק 

,  להגברת האכיפה של דיני העבודה

2011-ב "תשע



חוק שכר מינימום  

.שעות העבודהשכר מינימום עבור כל תשלום 

למשמרתהמתנה /ישיבות הכנה/עבור ימי התלמדותתשלום 

.תשלוםשכר בניכוי הפסקות המחייבות תשלום 

.כשכרתוספות שאינן חלק משכר מינימום חישוב 

.מודעת שכר מינימוםפרסום 

,  שלמו עבור כל שעת עבודה, אל תשלמו שכר גלובלי-המלצה
.פרסמו מודעת שכר מינימום



חוק הודעה לעובד תנאי עבודה   

.  יום30הודעה לעובד כלל תוך מתן 

.הפרטיםהודעה לעובד שלא נכללים בה כל  מתן 

.   הודעה לעובד בדיעבדמתן 

על  הקפידו , בזמןתנו לעובדים את ההודעה -המלצה 
מילוי כל הפרטים והחתימו אותם על קבלת ההודעה   



ומנוחהחוק שעות עבודה 
דיווח על שעת לרבות )ומנוחה תקין של פנקס שעות עבודה ניהול 

(.כניסה ויציאה

.החוקי "הפסקות עפמתן 

'וכו125%150%גמול עבור שעות נוספות לפי המדרג תשלום 

.קיבוציג במקום בו אין הסכם "שנתשלום 

!!!!שעות 186רק לאחר שעות נוספות תשלום 

שעות חוסר משעות נוספות  קיזוז 

שלמו שעות נוספות ביצוע שעות נוספות  , ג"אל תשלמו שנ-המלצה
בפועל בכל יום  

.       שעות נוספות מחושבות לפי יום ושבוע-שימו לב



חוק הגנת השכר  
.השכרתלוש שכר במועד תשלום מתן 

.מפורטתלוש שכר לא מתן 

תלוש שכר שלא משקף את הביצוע העבודה ותשלום השכר  מתן 
.בפועל

.כדיןשלא ניכויים 

.העברת באיחור/ סכומים שנוכו העברת 

גם לעובד זמני  , לכל עובד24תנו תלוש שכר מפורט לפי תיקון -המלצה 
.וגם לעובד שעבד פחות מחודש ואפילו לעובד שעבד רק יום אחד

אל תנכו  , הקפידו לציין את צבירת החופשה והמחלה להם זכאי העובד
.העבירו בזמן את הסכומים שנוכו, קנסות  ועוד ניכויים אסורים 



נשיםחוק עבודת 

.היתרטיפולי פוריות ללא / של עובדת בהריוןפיטורים 

של עובדת לעבודה לאחר שפוטרה מבלי שהמעביד ידע שהיא  החזרה  

.הפיטוריםבהריון במעמד 

.כדיןלעובדת שהוחזרה לעבודה לאחר שפוטרה שלא תשלום 

.  פגיעה בהיקף השכר,משרה צמצום 

התייחסו לכל טענות  , ערכו שימוע לפני פיטורים-המלצה

בכל מקרה בו יש ספק התייעצו לפני פיטורים  , העובדת



נוערעבודת חוק 

.רפואיז ואישור "נערים ללא צילום תהעסקת 
.הנערנערים מעבר  לשעות המותרות ביום בהתאם לגיל העסקת 
.בלילהנערים העסקת 
.שבועינערים ביום מנוחה העסקת 
.נוספותנער בשעות העסקת 

.נוספותתשלום גמול שעות נוספות לנערים שעבדו בפועל בשעות אי 

וודאו שיש ברשותו פנקס עבודה ואישור  , בדקו את גיל הנער-המלצה
.       העסיקו בהתאם למגבלות הגיל השתמשו באפליקציה, רפואי



חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות  

לעבודאישור על תקופת עבודה לעובד שסיים מתן 
.יום14אישור על תקופת עבודה תוך מתן 
.מוקדמתהודעה מתן 

. שכר במקום הודעה מוקדמתתשלום 

תנו אישור גם לעובד שהתפטר וגם לעובד שעבד  -המלצה
שלמו במקום  ,תנו הודעה מוקדמת כחוק , יום אחד בודד

.הודעה במידה וויתרתם על עבודת העובד בתקופת ההודעה



לפנסיהצווי  הרחבה 
לאחר  /מהיום הראשון)לפנסיה בהתאם לזכאות העובד הפרשה 

העובדובהתאם לצו ההרחבה  החל על ( חודשים6
.חדשיםלפנסיה באיחור לעובדים הפרשה 
.ההרחבהסכומים נמוכים מהקבוע בצו הפרשת 

.פנסיהזכות בחירה לעובד בקרן מתן 
.פיצוייםמעובד כספי ניכוי 

באיחורכספי פנסיה העברת 

ידעו אותו בדבר  , בדקו את זכאותו של כל עובד חדש-המלצה
הקפידו להפריש סכומים בהתאם  , זכותו לבחור את הקרן בעצמו

.לצו והעבירו בזמן את הכסף



מיניתהחוק למניעת הטרדה 

.מיניתתקנון למניעת הטרדה פרסום 

.בתלונותממונה לטיפול קביעת 

.שם הממונהפרסום 

עדכנו את העובדים בהודעה בתלוש  -המלצה
השכר והקפידו על ביצוע הוראות החוק הוא לא 

.קשה ליישום



7.4.2016אכיפה מיום מדיניות 
יישום מדיניות האכיפה כמפורט במסמך זה מותנה בבדיקה  

:הבאיםשהתקיימו התנאים ואישור ממונה העיצומים 

ככל שהיא ניתנת  , המעסיק הפסיק את ההפרה ותיקן אותה( 1)
.לתיקון

ניתן אישור של בודק שכר מוסמך או רואה חשבון לפיו  ( 2)
ככל שהיא ניתנת  , המעסיק הפסיק את ההפרה ותיקן אותה

ובו פירוט של הפעולות שעשה ויעשה המעסיק למניעת  , לתיקון
.הישנות ההפרה בעתיד

.התאגיד אישר בחתימתו את ביצוע הפעולות כאמורמנהל ( 3)



תודה על ההקשבה


