
  

 של דיני העבודההגברת האכיפה 
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 הגנות במסגרת החוק

 שירות מזמיני בין התקשרויות אוסר החוק
 כי ,וקובע לעובדים שכר בסיסיים תנאי מבטיחים שאינם בחוזים לבין קבלנים

 על שחתמו ,שלו  "למנכאו  השירות מזמין
 ופליליות אזרחיות סנקציות קובע החוק .פלילי לדין צפויים לעמוד ,כאמור הסכם

 וצווי חוקי עבודה הפרת בגין שירות מזמיני של נהליםומ מזמיני שירות על
 ידם על המועסקים קבלנים י"ע ,הרחבה
אבטחה  ,שמירה ,הניקיון בתחום

 .עובדיהם כלפי ,והסעדה

השירות  למזמין הגנות מעניק החוק
 .מוסמך בודק שכר י"ע נערכוש תקופתיות בדיקות על הסתמכות ,ובכללן
 בניגוד יפעל לא שכר בודק כי ,קובע החוק

 זיקה בעל של עובד או מזמין השירות או קבלן של עובד יהיה לא :זה עניינים ובכלל
 .בהם משרה יהיה נושא ולא מהם למי

 מוסמך שכר בודק של בדיקות תקופתיות , בתקופת הבינייםהשעה להוראת בהתאם
 ,לפחות מהעובדים10%   לגבי שנערכו חשבון רואה לש בדיקות" משמעותן

   ."חודשים -9 ל אחת פחותל

  רקע
נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב  2012ביוני  19ביום 

במסגרת  ("החוק"), אשר מטרתו להגביר ולייעל את האכיפה של דיני עבודה. 2011 –
המעסיק באופן ישיר את העובדים (להלן: הקבלן") אלא גם על התאגיד מזמין השירות על הקבלן החוק הוטלו סנקציות אזרחיות ופליליות במקרה של הפרת דיני העבודה לא רק 

מהקבלן. בנוסף, הוטלה אחריות אישית על מנכ"ל תאגיד מזמין השרות בגין הפרות חוק 
    על ידי הקבלן כלפי העובדים המועסקים אצלו. 

ממשלתיים ועוד המתקשרים עם קבלנים המעסיקים עובדים לתביעות משפטיות ועיצומים ות, מלכ"רים, מוסדות על פי החוק, חשופים תאגידים ובכללם חברות פרטיות, ציבורי
  כספיים בגין הפרת חוקי עבודה שונים. 

קי דיני עבודה וצווי ההרחבה לתנאי שכר וזכויות סוציאליות המגיעות לעובדיו על פי חוהחוק מחייב את מזמין השירות לעגן בחוזה ההתקשרות עם הקבלן את מחויבות הקבלן   
לעניין תשלום דמי הבראה, פנסיה, נסיעות ועוד. עוד מחייב החוק את מזמין השירות 
  הקבלן. לכלול בחוזה עם הקבלן הוראות הנוגעות לגובה השכר, רכיבי שכר ועלויות של עובדי 
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  למה אנחנו?
 בתחומי רב למשרדנו נסיון

 עבודה, במגוון וחוקי שכר
כמבקרים  במשק תאגידים

  פנימיים ויועצים.
 הרב, אנו נסיוננו לאור

 למלא נוכל כי ,משוכנעים
 בודק"תפקיד  את בחברתכם

  .וביעילות במקצועיות "השכר

  ות מוצעיםפתרונ
בדיקות מדגמיות של  -  בדיקת תלושים

כי  ,לעניין ביצוע בדיקות אלו. החוק קובע(ובתקופת הביניים על ידי רואה חשבון)  למעסיקים להיעזר בבודק שכר מוסמך. החוק מאפשר שמירה על זכויות העובדים תלושי השכר של עובדי הקבלן לבחינת הגנה  מהוותביצוע בדיקות תקופתיות כאמור   - ודההוראות שונות בחוקי דיני העבקביעת מנגנון לפיקוח ומניעת הפרה של   יתבע באופן אישי על הפרת זכויות עובדים.תאגיד ו/או מנכ"ל תאגיד אם  לזכות וויעמוד
, נוער, עמידה בחוק שעות עבודה ומנוחהמהשכר, העסקת נוער בהתאם לחוק עבודת בחוק הגנת השכר, נאותות ניכויי סכומים לדוגמא: העברת תלושי שכר בהתאם לקבוע    ועוד. קביעת התרעות במערכת כוח האדם

מוצע  – הקבלן הסכם ההתקשרות עם
   .בהתאם לחוק לבחון את תקינות ההסכם

  

   החוק עיקרי
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