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 אחריות מזמין שירות כלפי עובדי קבלן 

 

בית הדין האזורי לעבודה נדרש לאחרונה להכריע בשאלה, האם מוטלת על מזמין שירות חובת 
במסגרת ההליך . , בנסיבות בהן הקבלן התנער מחובותיו כלפי עובדותשלום זכויות עובד קבלן

החברה הקבלנית נכנסה להליכי מיטב הידיעה,  פי-עלצוין, כי ו הקבלןנגד נזנחה התביעה המשפטי 
 .מזמינת השירותפירוק לאחר תום תקופת ההתקשרות שלה עם 

העובד, אשר הועסק מספר שנים כמנקה מטעם חברה למתן שירותי ניקיון, טען בתביעתו, כי יש 
בשל , ומשכך יש לחייבה בתשלום זכויותיו לראות בעירייה מזמינת השירות כמעסיקתו במשותף

כי יש לדחות את התביעה נגדה, היות . העירייה טענה בעניין זה, וסיומה בשירותה עבודתותקופת 
 ומדובר במיקור חוץ אותנטי של שירותים שאינם מצויים בליבת עיסוקה. 

בית הדין בחן את הסכם ההתקשרות בין הצדדים, וכן את מערכת היחסים מבחינה מהותית, וקבע, 
יימים כי אין לראות בעירייה כמעסיק במשותף ביחד עם הקבלן. עם זאת, עפ"י פסק הדין, מתק

 . בשל אחריותה כמזמינת שירותהתנאים לשם חיוב העיריה בחובות הקבלן כלפי עובדיו, 

"(, קובע, החוק להגברת האכיפה)להלן: " 2011-החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב
תחת הפרק שכותרתו "אחריות אזרחית של מזמין שירות", תנאים לאחריות אזרחית של מזמין 

עובדי קבלן, נקיטת אמצעים סבירים בידי מזמין השירות כדי למנוע פגיעה בעובדי שירות כלפי 
 (. 28-25קבלן המועסקים אצלו, ופעולות שניתן לנקוט כדי שלא לשאת באחריות כאמור )בסעיפים 

העירייה לא נקטה באמצעים כלשהם, קל וחומר באמצעים סבירים, על מחומר הראיות עלה, כי 
כויות עובדי הקבלן, לא וידאה כי משולמות הזכויות הבסיסיות לעובדי הקבלן מנת למנוע פגיעה בז

 ולא ערכה בדיקות על ידי בודק שכר מוסמך. 

לאור האמור, משהעירייה לא עמדה בחובתה לוודא כי החברה הקבלנית אכן נשאה באחריות 
ה באחריות לתשלום מלוא זכויות העובד, אף ביחס לתקופה יחויבה העירי  –לתשלום זכויות העובד  

, תכליתה של הטלת סק הדיןפעפ"י שקדמה למועד כניסתו לתוקף של החוק להגברת האכיפה. 
במקרים בהם הקבלן אינו מסוגל למלא אחר  ,כלפי עובדי הקבלן ת על מזמין השירותאחריו

התחייבויותיו, היא להבטיח קיום חוקי מגן בסיסיים ולמנוע ניצול עובדים מוחלשים על ידי חברות 
 הקבלן.  
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בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי.  הינו שלעיל המידע
   . במסמך זה לאמורלקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר  יש

         


