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ו"תשעבאדרחכ   

 2016אפריל7

 

 יזומה ואכיפהבתלונות טיפול  -אכיפה מנהלית מדיניות 
 מבוא

נתוני של בחינה בוצעה לתוקף האכיפה להגברת החוק כניסת מאז שנים מספר וחלפו הואיל

כה עד שהצטברו כאמור.האכיפה הבחינה המשאבים,לאחר את לרכז לפעול ולמקדהוחלט

וכןטיפולבתלונותופניותשמגיעותלמנהלעדיפויותבסדריקביעתבאמצעותהטיפולשלהמנהל

וזאתמבלי.שישבהןפוטנציאלגבוהלפגיעהבזכויותעובדיםשכרבאמצעותהתמקדותבהפרות

זכויותהעובדים.שמירהעלהביאלולרתעהההיראתלהגבשיהיהבכךכדילפגועבתכליתהחוק

 

 -להלן סדרי עדיפויות בטיפול בתלונות המגיעות למנהל

תינתןעדיפותלחקירותבעקבותתלונהאומידעבדברחשדלהפרהכלפיעובדיםחלשים,לאור .א

עובדיםשציינהאתאכיפתזכויותיהםשל4193המלצותועדתטרכטנברגוהחלטתהממשלהמס'

לענייןזה"עובדיםחלשים":בשכרנמוךוקבלנישירותים.

עובדיםבשכרנמוך .1

 עובדיםהמועסקיםבהעסקהקבלנית. .2

 .3 כלכלית חברתית מבחינה חלשים ממגזרים החרדי–עובדים המגזר יהודי, הלא המגזר

 ויוצאיאתיופיה.

להפרותאינדיקציותישבהםבמקריםלעילבאוכלוסיותלתלונותעדיפותתינתןמקרהובכל .4

 .שכר

תלונהאופנייההקשורהלהפרהשתוקנהאוהופסקהבטרםהגיעהלידיעתהמינהללאתטופל, .ב

 למעטבמקריםהבאים:

 במקריםבהםקיימותאינדיקציותכימדוברבהפרהרוחבית. .1

 .חוזרבמפרמדוברבהםבמקרים .2

ההפרהתוקנהבעקבותהליךמשפטיאזרחיכנגדהמעסיק. .3
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 מסוימות פניות או בתלונות המינהל טיפול

בקשרלאותונושאאותאכיפהאוטיפולשלרשותממשלתיתאחרתיוסמכוןבמקריםבהםישנ .א

מפוקחת אוכלוסייה אותה , שהפניה ייתכן רשותקודםתופנה אותה של לכךלטיפולה בכפוף ,

.שתיהרשויותלנקבענוהלמשותףש

 .ב כאשר יציג עבודה ארגון לויש בהעתק למעסיק ראשונית פנייה תתבצע העבודה, עדובמקום

העובדים היציג ואולםאםולארגון אכיפה, טרםנקיטתהליכי לקבלתהבהרותודרישתתיקון

 .הליךכאמורטעוןהסכמתושלהעובדעשיתאגבתלונהשלעובדמתלונן,הבדיקהנ

התלונה .ג בהם הפנייהבמקרים כנגדאו לקבלתגוףהיא לגוף ראשונית פניה תתבצע ציבורי

 נקיטתהליכיאכיפה.לעהחלטההבהרותודרישתתיקוןטרם

 :הוא"גוףציבורי",זהלעניןסעיף

משרדממשלתי,יחידתסמךשלמשרדממשלתי,חברתבתממשלתיתכהגדרתהבחוק

יסודותלחוק21גוףמתוקצבכמשמעותובסעיף,1975-החברותהממשלתיות,תשל"ה

תשמ"ה והיועץ1985-התקציב, והאכיפה ההסדרה מנהל שמנהלת אחר גוף כל או

כדומה פעילותו את לראות ניתן כי דעתם חיוו מטעמו מי או המשרד של המשפטי

 .לפעילותהגופיםהמנוייםבסעיףזה



 

 הישנותה למניעת המעסיק ופעולות הפרה תיקון .1

התקיימושהעיצומיםממונהואישורבבדיקהמותנהבמסמךזהכמפורטהאכיפהמדיניותיישום

 :הבאיםהתנאים

 ככלשהיאניתנתלתיקון.,אותהותיקןההפרהאתהפסיקהמעסיק (1

ותיקןההפרהאתהפסיקהמעסיקלפיוחשבוןרואהאומוסמךשכרבודקשלאישורניתן (2

אותה לתיקוןניתנתשהיאככל, למניעתהמעסיקויעשהשעשההפעולותשלפירוטובו,

 .בעתידההפרההישנות

 .כאמורהפעולותביצועאתבחתימתואישרהתאגידמנהל (3



 מיקוד פעילות האכיפה .2

ככלשיתבררבשלביהמ לפיהעניין, ולאימציאהתראהמינהלית, נהללאיטילעיצוםכספי

אתלהפרכוונהעלשמעידותראשוניותאינדיקציותאיןהגשתתלונהאובשלבהחקירה,כי

כלההוראות נסיבותושנבדקומהעובדיםאחדכלפי הלכאורית להפרה בקשר מתקיימות

:,וזאתכפישיפורטלהלןבמיוחדמקלותעובדתיות
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 אי תשלום מלוא הסכומים המגיעים לעובד וניכויים שלא כדין (א)

, שכר מינימום, דמי חופשה, פדיון חופשה, גמול שעות נוספות, גמול תשלום שכראי 

הסכוםשלאשולם:עבודה במנוחה השבועית, ניכוי ואי העברה, פנסיה וניכוי שלא כדין

גמולשעותנוספות,,,שכרמינימום,דמיחופשה,פדיוןחופשהשכרהמ5%עלאינועולה

ככלשהסכום-ניכויוהעברתהפרשותבהתאםלצופנסיהגמולעבודהבמנוחההשבועית,

עולהעל המחייבותמכללההפרשות5%שלאהועבראינו , של שלאכדין ניכוי 5%עד

.משכרושלעובד,כלהפרהבנפרד

 תשלומים באיחור: (ב)

תשלום שכר, שכר מינימום, שכר ענפי, גמול שעות נוספות, גמול עבודה במנוחה  .1

 באיחור:דמי חופשה , השבועית עד של קלנד7איחור השכרירימים בתשלום ם

 .1958-בחוקהגנתהשכר,התשי"חכהגדרתוהמועדהקובעאחרל

 

:כלעודלאחלףהמועדתשלום פנסיה וניכוי סכומים ואי העברה למי שלו מיועד .2

 בסעיף התשי"ח25הקבוע לחוקהגנתהשכר, 30)1958-א רואיםמהיוםימים שבו

 (וזאתאףאםנקבעהבחיקוקדרךאחרת.אתהשכרשממנונוכהכמולן



לאשילםלעובדאתתמורתימיהחופשהבחודששבוהמעסיקכאשר:פדיון חופשה .3

,יחולוהיהמשלםלעובדאתמשכורתואילועדייןהתקיימוביןהצדדיםיחסיעבודה

 בשינוייםהמחויבים.לעיל,1"קכמפורטבס,הוראותבדברתשלוםהשכר



 :או מסירתם במידע חסראי ניהול פנקסים, מודעות, הודעות, אישורים ותלוש שכר (ג)

:אםפרטישכר1987-ב לחוק שכר מינימום, התשמ"ז6אי הצגת מודעה לפי סעיף  .1

 .המינימוםשלהעובדמופיעיםבתלושהשכר

 :תלוש שכר .2

מסירתתלוששכר: 2.1 כללהזכויותאי ובלבדשמדוברבהפרהחדפעמיתושולמו

עובד לכל תיעשה הבדיקה תלוש. באותו להשתקף האמורות לעובד המגיעות

בנפרדולאלקבוצתעובדים.

התלושבאיחורשלעדשבועייםנמסר:בתלושרגיל,אםאיחורבמסירתהתלוש 2.2

 עצמו, על חוזר או שיטתי אינו ווהאיחור אחרון תלוש יחסילגבי סיום לאחר

ו עבודה כללהתלושבאיחורשלעדחודשימיםמסראםנ-גמרחשבון ושולמו

 .הזכויות



 
 
4 
 

 

4 

 

מפורש 2.3 שקייםבמסמךאחרשנ:מסירתתלוששאינו לעובדמסראםחסרנתון

הפנייהמפורשתבתלושהשכרבידיהמעסיק אףאםאין אםהנתוןשחסראו,,

 הואפרטאישישלהעובדכגוןמספרחשבוןהבנקשלהעובד.

:חוק שעות עבודה ומנוחה וחוק עבודת הנוער לפיעבודהניהול פנקס שעות אי  .3

 משקףאתהעבודהבפועלהואכאשרישמסמךאשרעונהעלהתנאיםהבאים:)א(

לילה נוספות, ניתןלהבחיןביןשעותעבודהרגילות, )ג(הוכחכיהליקוי-ושבתו)ב(

אוכשמדוברבחוסרשלפרטאישישלהעובדהידוע,ברישוםלאפגעבזכויותהעובד

לעובדמאחרשמידעזהנמסרלמעסיקעלידו.

30אםנמסרהחוזהתוך:אי מסירת חוזה עבודה לעובד זר לפי חוק עובדים זרים .4

 .ימיםמתחילתההעסקה

שנתיתאי ניהול פנקס חופשה  .5 אחר: במסמך מנוהלים החופשה ימי שנמסראם

לעובדמאחרשמידעכשמדוברבחוסרשלפרטאישישלהעובדהידועאואםלעובד

 זהנמסרלמעסיקעלידו.

לאניתןלאתרוומדובר,כאשרהעובדסייםלעבוד:העסקת נער ללא אישור רפואי .6

הציגהמעסיקאתהאישורתוךאם-במהלךתקופתעבודתושלהנערו.בהפרהאחת

 מיוםמסירתהודעהלמעסיקעלידיהמפקח.ימיםבעהש

 מסירת הודעה לעובד באיחור או בתנאי חסר: .7

המועדהקבועלאחרימים15איחורבמסירתההודעה:אםהאיחורלאעולהעל 7.1

 .בחוק

,הנמסריםלעובדאחריםבמסמכיםשישכאשרמדוברבמידעפרטחסרבהודעה: 7.2

בפעםשלוהישירהממונהמייודעהעובדאם-ישירממונהשלפרטיםולגבי

עובדמינהלהסדרהואכיפהשל הראשונהשנשאלעלכךבידימפקחעבודהאו

 יוםהמנוחההשבועי פרטיםשל לגבי העבודה. אםמקוםהעבודהסגור–דיני

 ביוםהמנוחההשבועי.

לחוק הודעה  8אישור עבודה באיחור לפי סעיף אי מסירת אישור עבודה או מסירת  .8

המעסיקימיםובתנאיש45עולהעללאאיחורכשה:מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

זכויותהאישורמתןאתהתנהלא ויתור כתב על בחתימה יציגבהםיםבמקראו

המוגשלמוסדלביטוחלאומישמולאבסמוךלאחרסיוםהעסקה161טופסהמעסיק

 רמהתקופההאמורהלעיל.ולאיאוח
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 העסקה בניגוד לדין: (ד)

 העסקה בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה: .1

:ובלבדשהעובד20דקותלפחותבהתאםלהוראותסעיף30אימתןהפסקהשל 1.1

דקותבמהלךיוםהעבודהכולו.30-ודקותרצופות20קיבלהפסקהשלפחות

הוראותמפורטותבהיתריםכללייםאו 1.2 כשאין יוםעבודהלמשנהו הפסקהבין

וזאתבכפוףשעותמנוחהביןיוםעבודהלמשנהו7ניתנולפחותכאשרמיוחדים:

לאמדוברעלמתכונתהעסקהאונורמהבמקוםושמדוברבמקרהחדפעמילכך

 העבודה

חריגהשל:11עלפיסעיףאו10העסקהבשעותנוספותמעברלמותרעלפיסעיף 1.3

 שעותבחודש, ארבע ועד עבודה בשבוע וזאתבכפוףשעהאחתביוםעבודהאו

מלואלכך ושולם העבודה במקום נורמה או העסקה במתכונת מדובר שלא

 הגמול.

ימי7במקרהשבוהעובדלאקיבל :אי מתן חופשה שנתית לפי חוק חופשה שנתית .2

ואיןפגיעהבדמיבחוקהקבועבמספרחופשהימיניתנוככלשחופשהרצופיםוזאת

 :מןהתנאיםשלהלןאויותראחדומתקיים,הבראה

השימושנעשהבמסגרתחוקדמימחלה)היעדרותבשלמחלתילד( .א

 )היעדרותבשלמחלתהורה(.חוקדמימחלהאו

לצורך .ב פיצול לדוגמא העובד לבקשת בהתאם נעשה השימוש

לימודים

 

מדיניות הטלת עיצום כספי או המצאת התראה מינהלית כשמדובר באותו  .3

 מעשה המהווה שתי הפרות או יותר

הופרוהמעסיקשלפעולהמאותהכתוצאהלפיומצבהואיותראוהפרותשתיהמהווהמעשה

יותרהוראותשתי או חוק לדוגמא. נוספותשעותגמוללעובדשילםשלאמעסיק, וחלפה,

תשלוםאי–הפרותשתימעשהבאותוהפר,השכרהגנתבחוקשכרכהלנתהקבועההתקופה

.שכרוהלנתנוספותשעות

אחתהתראהאואחדעיצוםיינתןכאמורמעשהשלבמקרה בגינהניתןשלאההפרהעל.

.התראותנוהללענייןכהפרהייספרלאזהמכתב.למעסיקיידועמכתביינתןסנקציה

חומרתהכלליםלפיאחתחוקהוראתעליינתנוההתראה/העיצום כאשר ההפרהלהלן,

להלן דיניעלהאכיפהלהגברתלחוקהשנייהבתוספתהחומרהִמדרגלפיתיבחןהמוזכרת

.2011-ב"התשע,העבודה
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ההפרהעלהסנקציהתוטל–שונותחומרהדרגותבהפרותשתישלבמקרים (א)

 .ביותרהחמורה

המפורטתינתןהסנקציה–זההחומרהבדרגתהפרותשתישלבמקרים (ב) באופן

 '.א בנספח

 :חריגים

–מינימוםשכרחוקשלהפרההיאבמעשהמההפרותאחתבומקרהבכל (1

מקריםהעונים.מינימוםשכרחוקהפרתהיאסנקציהתינתןבגינהההפרה

שכרהמשתכר,עובדשלאחרוןשכרתשלוםאי:הבאותהמיוחדותלנסיבות

מינימוםמשכרמשמעותיבאופןהגבוה לאור,כדיןשלאניכויבשל, יבחנו

 )ת"א( בעל"ח הדין תקין מכשירים פיננסיים נ' ועדת 11618-11-14פסק

 .אוכלפסיקהעדכניתאחרת הערר לעיצומים כספיים משרד הכלכלה

 (2 שכר, הלנת היא במעשה ההפרות אחת בו מקרה החובההלנתקריבכל

הפרת,הספציפיתהוראהלפילתשלום היא סנקציה תינתן בגינה ההפרה

 .השכרהלנתולאהספציפיתהוראהה

בהםבמקרים,מינימוםשכרתשלוםאילענייןהתראותנוהלשונהלאעודכל (3

שכרחוקהפרתעל)עיצוםהןשבמעשהההוראותהפרתעלהסנקציות

מינימום אחרחוקהפרתעל)והתראה( הקלהההפרהעלהתראהתינתן(,

יותרובלבדשהפרהעלשכרהמינימוםהשעתי,היומיאוהחודשי,לפיהעניין

465משכרהמינימוםכאמור,אואינהעולהעלסכוםשל10%אינהעולהעל

) חודשי(,₪10% מינימום באופןניתנההיאכיבהתראהיצויןאךמשכר

חריג . התערבות טרם ההפרה שתוקנה ככל האמור, אף תינתןעל המינהל,

התראהללאקשרלגובהההפרה.

 

הפרותשתיהמהווהמעשהשלחוזרתבהפרה מינימוםשכרחוקשלהפרהשמתוכן, תינתן,

.מינימוםשכרחוקהפרתעלסנקציה

:המחשה

.החמורהההפרהעלהתראהתינתן–והתראההתראה •

.החמורהההפרהעלעיצוםיוטל–ועיצוםעיצום •

 .התראהתינתן–מינימוםשכרחוקלענייןההתראותנוהללשינויעד–והתראהעיצום •
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 בתקופה עובדים מספר כנגד הוראה אותה הפרת בגין כספי עיצום הטלת .4

 נבדקת

,אחתבדיקהתקופתבמשךעובדיםמספרכלפיהוראההפרהמעסיקכייוכחבהםבמקרים

:הבאיםהתנאיםבהתקייםאחתסנקציהתוטל

כלכלפיהפרהכוונתשלחזקהמקימההפרתהשעצםחוקהוראתאינהההוראה .1

 .'ב בנספחמפורטותכאמורההוראותרשימת.מהעובדיםאחד

אחדכלכלפיההוראותאתלהפרכוונהעלשמעידותראשוניותאינדיקציותאין .2

.מהעובדים

כלעלעיצוםיוטל,'ב בנספחהמפורטתההוראותברשימתהמצויותהפרותצירופיאובהפרות

 אזיוטלעליועיצוםאחד.שכנהטעותאולבתוםהמעסיקיוכיחאםלמעט,בנפרדהפרה



 הפרות מסמוך .5

 הוראות הוכחשהמעסיקהפר העסקהבצידן'ג בנספחהמפורטותכאשר או ללאהוראותשכר

.שלאלהטילסנקציההאכיפהבאגףהמחוזממונהרשאי,ומדוברבהפרהראשונה



  :תחולה  .6

 פי ממונהמסמךמדיניותהאכיפהעל החלטהחלוטהשל תיקשטרםניתנהבו כל על זהתחול

העיצומים.

-ו18להחלטהחלוטהתיחשבהחלטהשחלףהמועדלהגישעליהערראוערעורבהתאםלסעיפים

תשע"ב21 העבודה, דיני של האכיפה להגברת של2011-לחוק פס"ד לגביה שניתן החלטה או

.ערכאההמוסמכתה

להשתנותועשויהרבעוןמידישרהאפוככללעתמעתתיבחןזהמסמךלפיהנוהגתהמדיניות

.בהתאם
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הפרות שעליהן תינתן סנקציה אחת מכח מדיניות הטלת עיצום כספי  –' אנספח 
 המהווהאו המצאת התראה מינהלית כשמדובר באותו מעשה 

 3סעיף  -שתי הפרות או יותר 
 

 קובעתהפרה   3הפרה   2הפרה    1הפרה  המעשה 
 לסנקציה

 שכרמינימום  הלנתשכר שכרמינימום איתשלוםשכרמינימוםבחלקואובמלואו

 יוםבחירות,היעדרויות: איתשלוםעבורהיעדרות
 

 שכרמינימום  הלנתשכר שכרמינימום

תשלוםשכרהנמוךמשכרמינימוםבמקוםבוקיימת
הוראהבדברהוספהעלשכרהמינימוםלפיחוק

 הסכמיםקיבוציים

 שכרמינימום  הלנתשכר שכרמינימום

איתשלוםהוספהעלשכרהמינימוםלפיחוק
 הסכמיםקיבוציים

חוקהסכמים
 קיבוציים

הסכמים  הלנתשכר
 קיבוציים

תשלומיםלפיחוקהעסקתעובדיםע"יקבלנישירות
בתחומיהשמירהוהניקיוןבגופיםציבורייםבנושאים

 )שכרעובדואחראי(1המנוייםבפרטיםבתוספת

חוקהעסקתעובדים שכרמינימום
ע"יקבלנישירות

 בגופיםציבוריים

חוקהעסקת הלנתשכר
עובדיםע"י

קבלנישירות
 בגופיםציבוריים

שירותקבלניי"עעובדיםהעסקתחוקלפיתשלומים
בנושאיםציבורייםבגופיםוהניקיוןהשמירהבתחומי
 (הפרשותלקופ"גלקצבה)3בתוספתבפרטיםהמנויים

חוקהעסקתעובדים
ע"יקבלנישירות

 בגופיםציבוריים

חוקהעסקת  שכרהלנת
עובדיםע"י

קבלנישירות
 בגופיםציבוריים

צוהרחבה  הלנתשכר לפנסיהצוהרחבה איהעברתחלקהמעסיקלפנסיה
 לפנסיה

ניכוייםואי הלנתשכר צוהרחבהלפנסיה ניכויואיהעברה ניכויואיהעברתחלקהעובדלפנסיה
 העברה

פגיעהבהכנסהשלעובדתבהריוןבעקבות
 צמצוםמשרהלאפס

איתשלוםשכר
 שכרמינימום

פגיעהבהכנסה
 לפיחוקעבודתנשים

 בהכנסהפגיעה הלנתשכר
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הוראות שהפרתן מקימה חזקה של כוונה להפר כלפי כל אחד  –' בנספח 
 ( לעיל1)4מהעובדים לפי סעיף 

 הפרותשכרשלצידןהפרותשלאימסירתלתלושאואירישוםשעות. .1
גמולשעותנוספותאוגמולמנוחהשבועית.תשלום .2
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 הוראות מסמוך –' גנספח 
 חוק

 

 הפרה סעיף

וויוןהזדמנויותש
 בעבודה

  עבודההצעתבדבר______________________מחמתמפלהמודעהפרסום 8

 רפואיאישורללאנערהעסקת 11 חוקעבודתהנוער

 עובדיםנעריםלרישוםפנקסניהולללאנערהעסקת 31 

 .להעבדההיתרבקבלת,ילדלעבודאמורשבהפרסומתאוהופעההזמנתהתניית ב()ד33סעיף 



החוקלמניעת
 הטרדהמינית

 מיניתהטרדהחוקעיקריבדברתקנוןפרסוםאי)ב(7

חוקשעותעבודה
 ומנוחה

 ומנוחהעבודהשעותבדברפנקסניהולאי 25

חוקהודעה
מוקדמת
לפיטורין

 והתפטרות

 עבודהיחסיבתוםהעסקהאישורמתןאי)א(8

לעובדחוקהודעה
 ולמועמדלעבודה

שעבדלעובדאוהעבודהמתחילתיום30בתוך,לעובדבכתבהודעהמסירתאי 1
מתחילתימים7-מיאוחרלאולנערבכתבזאתשדרשמיום1.06.2002לפני

 עבודתו.

למעבידמשנודע,יום30בתוךהעבודהבתנאישינויעלבכתבהודעהמסירתאי 3 
 השינויעל

חוקשכר
 מינימום

 מינימום-שכרחוקפי-עלהעובדזכויותעיקריבדברמודעההצגתאיב6

 (ג)24בסעיףהאמורהמועדעדשכרתלושלעובדומסרשלאמעסיק)א(24חוקהגנתהשכר

,לעובדששולםהשכרפרטיבונכלליםשלאשכרתלושלעובדומסראשרמעסיק)ב(24 
 .חלקםאוכולם

 הקבועהמועדלאחרשכרתלושלעובדושמסרמעסיק)ג(24 

חוקחופשה
 שנתית

 חופשהפנקסניהולאי 26

 מעסיקי"עבחוזהעבודהתנאיופירוטהעסקהבחוזההתקשרות)ב(-ג)א(ו1 חוקעובדיםזרים

 קבלןי"עבחוזהעבודהתנאיופירוטהעסקהבחוזההתקשרות)ג(2 

 

 


