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 אכיפת חוקי העבודה
 תקציר

נועדו בי  היתר )  חוקי עבודה או חוקי מג  להל  (חוקי העבודה בעול  ובישראל  .1
שמירת החוק היא ער  בפני . להסדיר את שוק העבודה ולהג  על זכויות העובדי 

שכ  שמירה עליה  , יש לחוקי העבודה חשיבות חברתית ושוויונית, בנוס . עצמו
אכיפת חוקי המג  בידי . ומניעת אפליה, ביטחו  סוציאלי, על שכרומקנה לעובד הגנה 

הממשלה חשובה בעיקר כשמדובר בשכבות מצוקה המתקשות להג  בכוחות עצמ  על 
 .הזכויות המוקנות לה  על פי חוק

הפרת חוקי עבודה , על פי הערכות של גורמי  ממשלתיי  ולא ממשלתיי , מנגד .2
הצור  באכיפת חוק שכר מינימו  . תופעה רווחת בישראלופגיעה בזכויות עובדי  היא 

 ובהחלטת הממשלה 2006הוזכר במפורש בקווי היסוד של הממשלה שנקבעו במאי 
גורמי  ממשלתיי  . 2007להגביר את האכיפה על חוקי עבודה שהתקבלה בפברואר 

+ 18שוני  מעריכי  ששיעור המשתכרי  למטה משכר מינימו  מבי  שכירי  בגיל 
8שראל הוא בי  בי

1
11  ל

2
זהו שיעור הגבוה משמעותית מזה המקובל .  אחוזי 

 . שניי  עד שלושה אחוזי  במדינות המפותחות 
2004דוח קוד  של מבקר המדינה על אכיפת חוקי עבודה פורס  בשנת  .3

3
  להל   (

 הפרדה בי  אכיפת חוקי המג  על מעסיקי 2004בעקבות הדוח נעשתה ביולי ). הדוח
זאת במטרה , י  ישראליי  ובי  אכיפת חוקי עבודה על מעסיקי עובדי  זרי עובד

ת הוק  באותו "במשרד התמ. להגביר את אכיפת חוקי המג  על מעסיקי ישראלי 
 .מועד מינהל ההסדרה והאכיפה המופקד על אכיפת חוקי המג  על מעסיקי ישראלי 

וייש  חלק , כיפהלאחר הקמתו פעל מינהל ההסדרה והאכיפה לייעול מער  הא
המינהל הכשיר את מפקחי העבודה שלו לפיקוח רב : מהמלצות מבקר המדינה בדוח

מה שמאפשר פיקוח מקי  על יישו  כל הוראות חוקי העבודה במקו  עבודה , תכליתי
 את פעולות ההסברה וההדרכה בקרב ציבורי 2007 2005המינהל הגביר בשני  ; אחד

יחידת ; לות את המודעות להוראות חוקי המג המעסיקי  והעובדי  על מנת להע
; האכיפה ערכה מבצעי  יזומי  כדי למקד את פעילות האכיפה באוכלוסיות חלשות

כפי , ביקורת המעקב, יחד ע  זאת.  חוקי 17  ל8 מספר החוקי  הנאכפי  גדל מ
  .מעלה עדיי  ליקויי  מהותיי , שתפורט להל 

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את סדרי הפיקוח ואת סדרי 2007אוגוסט  בחודשי  מרס

המסחר ,  בידי משרד התעשייה2006 2005האכיפה של חוקי העבודה בשני  
בייחוד בענ  , נבדקה אכיפת  של חוקי העבודה). ת" משרד התמ להל  (והתעסוקה 

__________________ 
Î˘ È·ÈÎ¯ ÂÏÈ‡Â ÌÂÓÈ ÈÓ ¯Î˘ ‰·Â‚ Â‰Ó Ï‡¯˘È· ÌÈ¯ÈÎ˘‰ ¯Â·Èˆ Ú„ÂÈ ‰ÓÎ „Ú¯ , אלפסי מיכל 1

Â· ÌÈÏÏÎ ? ,1' עמ, 2007אוגוסט , ת"משרד התמ, מינהל מחקר וכלכלה. 
 .2005סקר הכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת  2
 .820' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„54‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2004 ראו  3
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את ז. ובענ  קבלני כוח אד )  קבלני שירותי  להל  (שמירה וניקיו  , קבלני אבטחה

 של הוועדה לביקורת המדינה לחוות דעת ממבקר המדינה 2006בעקבות בקשה מיוני 
בעיקר נבדקה אכיפת חוק שכר . בנושא הפרת זכויות עובדי  על ידי חברות השמירה

 ) .  חוק שכר המינימו  להל   (1987 ז"התשמ, המינימו 
  ל  לה(הבדיקה נעשתה בעיקר ביחידת האכיפה שבמינהל ההסדרה והאכיפה 

 יחידת התביעה או  להל  (ת ובלשכה המשפטית שלו "שבמשרד התמ) המינהל
במסגרת הבדיקה בח  משרד מבקר המדינה באיזו מידה אימצו ). הלשכה המשפטית

האוניברסיטאות וקופות החולי  את הוראת החשב הכללי , תאגידי  סטטוטוריי 
לני שירותי  באמצעות במשרד האוצר להגנה על זכויות עובדי  המועסקי  בידי קב

  .שאלו  ששלח לה 
 עיקרי הממצאי 
 האכיפה ויעילותה

ו  .1 מ י נ י מ ר  כ ש ק  ו ח ת  פ י כ  עולה כי 2006 מנתוני המינהל לשנת :א
, 2006בשנת , במסגרת אכיפת חוק שכר המינימו  בדקה יחידת האכיפה שבמינהל

 מהפוטנציאל7.5% שה  כ,  עובדי 17,700מעסיקי  של 
4

שתכרי  ס  העובדי  המ (
אול  בדיקת ). על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פחות משכר המינימו 

 אחוזי  11 כ( עובדי  1,900 לכ, משרד מבקר המדינה העלתה כי רק לגבי מיעוט 
הבדיקה של מעסיקיה  התייחסה לעניי  תשלו  שכר נמו  , )מהעובדי  שנבדקו
 המעסיק להציג מודעה המפרטת לשאר העובדי  נבדקה רק חובת. משכר המינימו 

.  בדיקה קלה ופשוטה שנעשית אצל המעסיק בלבד את עיקרי הזכויות של העובד 
 אחוזי  0.8 כ(מסתבר אפוא שהפרת שכר המינימו  נבדקה בהיק  מצומצ  מאוד 

שאינו הול  את ההערכות המקצועיות על היק  התופעה , )מהפוטנציאל האמור
 .וחומרתה

סדרי , מנגד. אכיפה מוכתבת ברובה על ידי התלונות המתקבלותפעילות יחידת ה .2
בייחוד נוכח כמויותיה  ומגבלת כוח האד  ביחידות , הטיפול בתלונות ובתיקי החקירה

 2006 2003בשני  (מחייבי  קביעת סדר עדיפויות לטיפול בה  , האכיפה והתביעה
ח  את הצעת ת ב"משרד התמ). גדל היק  התלונות שהוגשו למינהל פי שלושה

ואול  במועד סיו  , המינהל בדבר קביעת סדרי עדיפויות לטיפול בתלונות ובתביעות
משרד מבקר המדינה מעיר . הביקורת עדיי  לא החליט א  לשנות את מדיניותו בנושא

כי בדרכי הטיפול הקיימות יש כדי לפגוע ביכולתו של המינהל להשיג יעד מרכזי 
הבדיקה . דה על ענ  חברות שירותי שמירה וניקיו שקבע בעניי  אכיפת חוקי העבו

העלתה תלונות של נשי  על פיטורי  בניגוד לחוק עבודת נשי  בגי  הריו  או טיפולי 
ולבסו  נמנעה האפשרות למיצוי הדי  ע  , שהטיפול בה  אר  יותר משנה, פוריות

 .מעסיקיה  בעטיה של התיישנות התביעות
,  לתכנו  ובקרה ולמדידת יעילות על פעילות בכללמערכת המחשוב היא כלי חשוב .3

אול  יחידת האכיפה עשתה שימוש חלקי בדוחות . ועל פעילות שמטרתה פיקוח בפרט

__________________ 
 שכירי& השתכרו $233,000 קובע כי כ2005סקר הכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת  4

 .באותה שנה פחות משכר מינימו&
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משו  שלטענתה מערכת המחשוב שהועמדה לרשותה מזה שלוש , בקרה ממוחשבי 
 .שני  אינה עונה לצרכיה

ל .4 ו פ י ט ב י  ו ה י  על ידי יחידת  הטיפול בתיקי החקירה נעשה בכמה שלבי :ש
שפעילות  המשולבת מהווה את מער  האכיפה על חוקי , האכיפה ויחידת התביעה

י יחידת האכיפה והיא מסתיימת בדוח סיכו  "חקירת המקרי  מבוצעת ע: העבודה
, ת"תיק החקירה מועבר בדר  כלל להחלטת הלשכה המשפטית בתמ. חקירה

ר את התיק ליחידת האכיפה א  להחזי, בי  השאר, הפותחת תיק תביעה ומחליטה
בצירו  המלצה על קנס מינהלי
5

או א  , א  להגיש כתב אישו  לבית הדי  לעבודה, 
 .להפסיק את החקירה בשל היעדר ממצאי  ולהמלי/ לסגור את התיק

כדי לקיי  בקרה אחר שלבי ההתקדמות בתיק החקירה יש צור  בתיעוד  )א(
. ת האכיפה וה  ביחידת התביעהה  ביחיד, הפעולות שנעשו בו במהל  הטיפול
ק  ד ב ה  נ י ד מ ה ר  ק ב מ ד  ר ש של חברות , 2005 תיקי חקירה שנפתחו בשנת 31מ

חברות שהיוו יעד מרכזי לפעילות , אד  למת  שירותי שמירה וניקיו  וחברות כוח
 .יחידת האכיפה

שהו ביחידות האכיפה והתביעה פרקי זמ  ) 71%( תיקי  22בבדיקה נמצא כי 
מבלי שנמצא תיעוד ,  חודשי 15  חודשי  ובממוצע קרוב ל27  ל8מצטברי  שבי  

שהטיפול בה  הסתיי  בהחלטת , בעשרה מה . שיעיד שנעשה בה  טיפול כלשהו
סביר להניח . לא היה תיעוד על הטיפול שקד  לקבלת ההחלטה, הלשכה המשפטית

טיפול  ה  שהו ללא  דהיינו , כי תיקי  אלה טופלו רק בסמו  לקבלת ההחלטה בה 
 .תקופה ארוכה

ת לא קבע מסגרות זמ  מומלצות בדבר מש  "הבדיקה העלתה כי משרד התמ )ב(
. הפעילות של יחידות האכיפה והתביעה בשלבי הטיפול השוני  בתיקי החקירה

בהעדר הגדרות זמ  מוצעות קיי  קושי לקיי  תהליכי בקרה והערכה בדבר תהליכי 
  .העבודה ויעילות 
 מועילות האכיפה

עצ  פעולות החקירה . תוצאות האכיפה אינ  מצטמצמות רק לענישה של מפרי חוק
עשויות ליצור אפקט הרתעתי , ג  א  אינ  מסתיימות בהרשעה, ומת  התרעות

הענישה בפועל היא . אול  לענישה משקל עיקרי באכיפת חוקי עבודה. והסברתי
 ).מער  האכיפה(בדר  כלל תוצאה של שילוב פעילות יחידות האכיפה והתביעה 

הבא במקו  נקיטת הלי  פלילי בבית , אחד הכלי  לאכיפה הוא קנס מנהלי .1
ומשמש אמצעי להגברת כוח ההרתעה והפחתת העומס מעל התביעה , משפט

על חלק ניכר מהעברות בגי  הפרת חוקי העבודה מוטלי  קנסות , ואכ . המשפטית
 .מנהליי 

מנהליי  שהוטלו במסגרת אכיפת חוקי המג  מניתוח נתוני המינהל על קנסות , מנגד
 חלה ירידה 2006עולה כי בשנת , 2006  ו2005ופורסמו בדוחות סיכו  פעילות בשני  

שהוזכר בקווי היסוד של הממשלה הנוכחית , בענישה בגי  חוק שכר המינימו 
 736,000  לכ2005ח בשנת " מיליו  ש1.6 סכו  הקנסות ירד מכ): 31 הממשלה ה(

__________________ 
 .$1985ו"התשמ, בהתא& לחוק העבירות המינהליות 5
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, 2006 בשנת 61  ל2005 בשנת 90 מספר כתבי האישו  פחת מ; 2006נת ח בש"ש

 .30% ירידה של כ, כלומר
י   .2 י ל ה נ מ ת  ו ס נ ל ק ו פ י ט ה ו ה  ב ו ג ת ה ת  ו ר י ה מ  מרכיב חשוב : 

באשר . ביעילות ומועילות האכיפה הוא מהירות התגובה של השלטונות על הפרות חוק
י המערכת הממוחשבת מנתונ, 2006 2004לקנסות המינהליי  שהוטלו בשני  

שביחידת האכיפה עולה כי מש  הטיפול הממוצע מיו  פתיחת תיק החקירה ביחידת 
באשר לקנסות , כמו כ . האכיפה ועד למועד הטלת הקנס המינהלי היה כשנה וחצי

ח שהוטלו בכל אחת מהשני  " מיליו  ש3.3 שהוטלו העלתה הביקורת כי מתו  כ
 על ידי המרכז לגביית קנסות שבהנהלת בתי 2007נגבו עד סו  שנת , 2006  ו2005

 .בהתאמה) 27%(ח " ש880,000 וכ) 52% כ(ח " מיליו  ש1.7המשפט רק 
וספק א  יש בה  כדי להרתיע , המסקנה שעולה היא שתוצאות האכיפה ה  דלות

  .ולענות לחומרת הבעיה
 היעילות והמועילות של מער  האכיפה ניתוח גורמי אי

ד  .1 א ח  ו כ ת  א צ ק הה ע י ב ת ה ו ה  פ י כ א ה ת  ו ד י ח י ל מבקר ) א ( : 
של ) 23(על המספר המועט ', ב54 בדוח שנתי   2004עוד בשנת , המדינה הצביע

נכו  . המפקחי  העוסקי  באכיפת חוקי העבודה על מעסיקי עובדי  ישראליי 
פעל מרגע הקמתו לקבל תמיכה , 2004ביולי , אומנ  שהמינהל שהוק  לאחר מכ 

נמצא כי במש  כשלוש . אבי  נוספי  לאכיפת חוקי המג בדרישתו להקצאת מש
שני  לא נקבע תק  העובדי  ביחידת האכיפה ולא שונה מספר המפקחי  הפועלי  

 .ביחידה
 התקבלה בממשלה החלטה שעניינה הגברת אכיפת חוקי העבודה 2007בפברואר 

הגדיל ת ולשר האוצר ל"בהחלטה נקבע בי  השאר להורות לשר התמ. ושכר המינימו 
 תוספת הדרגתית של מספר המפקחי    את כוח האד  במינהל 2008  ו2007בשני  

ותוספת , )2007 מה  ליחידת האכיפה בשנת 23( עובדי  בתק  47 ועובדי המטה ב
אול  ). 2007 ליחידת האכיפה בשנת 46) (סטודנטי ( משרות זמניות 69הדרגתית של 

טו לעבודה ביחידת האכיפה עובד חדש נקל, 2007ספטמבר , עד מועד סיו  הביקורת
 ).46לעומת ( סטודנטי  30 ו)  עובדי 23  לעומת התוספת שנקבעה (אחד בלבד בתק  

ת הקצתה בעבר " הלשכה המשפטית במשרד התמ באשר ליחידת התביעה  )ב(
ד לטיפול בתיקי  של הפרת חוקי מג  בידי מעסיקי עובדי  "חמישה תקני  של עו

רק שלושה תקני  ,  ועד מועד סיו  הביקורת2006הל  שנת אול  במ. ישראליי 
כתוצאה מכ  נפגעה יכולתה של יחידת התביעה לטפל בתיקי . בממוצע היו מאוישי 

 .החקירה שהועברו אליה
ת מכרז לרכישת שירותי  משפטיי  " משרד התמ2007בעניי  זה פרס  בספטמבר 

 להיעזר בה  לצור  אכיפת חוקי כדי) מיקור חו/(ד חיצוניי  "חיצוניי  באמצעות עו
 .2008הצפי לסיו  הליכי המכרז הוא ינואר ; עבודה

לא הוכנה תכנית עבודה שנתית המפרטת יעדי  כמותיי  לתחומי פעולה שוני   .2
פעולת יחידת האכיפה מוכתבת ברובה , כאמור. ובהתא  לסעיפי  של חוקי העבודה

ושא הביקורי  החוזרי  אינו מקבל כתוצאה מכ  נ. על ידי זר  התלונות המתקבלות
ובדר  כלל נעשה ביקור פיקוח נוס  במקו  עבודה רק א  , את תשומת הלב הראויה
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ההדגשה על מת  מענה לתלונות פוגעת ג  בהרחבת החקירה ; מתקבלת תלונה נוספת
 .מעבר לבדיקת המקרה הספציפי של המתלונ 

השאר את המודיעי  הנדרש יחידת האכיפה פועלת ללא יחידת מטה שתרכז בי   .3
להכנת תכנית אכיפה תקופתית ולהכנת מבצעי  יזומי  המושתתי  על ידיעות 

ללא הקמת יחידת מטה כזאת נפגעת הכנתה של תכנית אכיפה תקופתית . מודיעיניות
המוכתבת על ידי זר  , הפועלת לפי משימות ומאזנת את דר  הפעילות הנוכחית

ולכ  אינה מתאימה לעובדי  שיכולת  להתלונ  על התלונות המגיע ליחידת האכיפה 
שתרכז בי  השאר את המודיעי  , הקמת יחידת מטה. הפגיעה בזכויותיה  קטנה

א  משרת מרכז המודיעי  טר  , מופיעה בתכנית הארגו  מחדש של המינהל, הנדרש
 .אוישה

 שוב ושוב ללשכה המשפטית שתציע 2006יחידת האכיפה פנתה במהל  שנת  .4
במועד סיו  הביקורת עדיי  לא קבע משרד . י קדימויות לטיפול בתיקי חקירהסדר
 .ת כללי  לדירוג קדימויות בטיפול בתיקי חקירה"התמ

משרד מבקר המדינה מעיר כי הגדלת המועילות תלויה בפעולה מערכתית המשלבת 
 הגדלת כוח האד  העוסק באכיפה אינו מבטל את, לשו  אחר. ומאזנת כוחות ומשימות

, שני המהלכי  הללו. הצור  בקביעת סדר עדיפויות וקדימויות לטיפול במקרי 
הבאה על פי סדר , אמורי  לאפשר פעולה מתואמת, בשילוב ע  מהלכי  נוספי 
  .עדיפויות כדי ליצור הרתעה
 אכיפה במגזר המיעוטי 

של מתאפיי  מגזר המיעוטי  בשיעור גבוה , להערכת גורמי  מקצועיי  הנוגעי  בדבר
אכיפת חוקי מג  במגזר המיעוטי  .  בשיעור נמו  של תלונות ומנגד , הפרת חוקי מג 

זו , אינה יכולה להסתמ  אפוא על האכיפה הרגולרית הנערכת על ידי יחידת האכיפה
על יחידת , אשר על כ . ת"המוכתבת כיו  על ידי התלונות המגיעות למשרד התמ

 .זר זההאכיפה לערו  מבצעי אכיפה יזומי  במג
רק מבצע אכיפה אחד במגזר , 2004בסו  שנת , יחידת האכיפה יזמה, א  על פי כ 

ובסיומו , המיעוטי  להגברת המודעות לחוקי המג  בקרב ציבור העובדי  והמעסיקי 
 ערכה יחידת 2005במאי . עמידה בחוקי המג  דווח מי מהמעסיקי  חשוד באי

ונפתחו תיקי חקירה כנגד ,  כאלה מקומות עבודה25 האכיפה ביקורי  חוזרי  ב
 מה  לא נמצאו 21 ב:  היו כלהל 2007תוצאות המבצע המעודכנות ליולי . המעסיקי 

על שני מעסיקי  בלבד הוטלו קנסות מנהליי  ולגבי שני מעסיקי  נוספי  , ממצאי 
 .עדיי  מתנהלי  הליכי חקירה ותביעה

י  נוספי  על יסוד תכנו  טוב תוצאות נמוכות אלה של אכיפה חייבו ביצוע של מבצע
א  עד מועד סיו  הביקורת לא נער  מבצע . יותר או לחילופי  בדרכי פעולה אחרות

 .אכיפה נוס  במגזר המיעוטי 
היק  האכיפה הדל במגזר המיעוטי  מצביע כי למרות המאמצי  לפתח כלי  

דיי  בידי אי  ע, להתמודדות ע  הבעיה הקשה של אכיפת חוקי המג  במגזר המיעוטי 
  .ת והמינהל מענה שיוביל לאכיפת חוקי המג  במגזר זה"משרד התמ



 ב58דוח שנתי  1110
 אכיפה על קבלני כוח אד  וחברות המספקות שירותי 

בשני  האחרונות הולכת ומתרחבת העסקת עובדי  שלא באופ  ישיר אלא באמצעות 
בדי  שוק עבודה זה יוצר עו). קבלני שמירה וניקיו (קבלני כוח אד  וחברות שירותי  

. חלשי  ופגיעי  יותר מעובדי  המועסקי  ישירות על ידי מקבלי שירותיה , זמניי 
בכלל זה נדרשת : פגיעות  של עובדי  אלה מחייבת הגברת הפיקוח על מעסיקיה 

 .ובאמצעות מת  רישוי על פי החוק, הגברת פעילות הפיקוח על ידי יחידת האכיפה
.   רישיו  פעילות לחברות כוח אד יחידת ההסדרה שבמינהל אחראית על מת .1

מידע על . מת  הרישיו  יכול לשמש כלי נוס  באכיפת חוקי עבודה על חברות אלה
קנסות שהוטלו והתרעות שניתנו לחברות אלה עשוי לשמש את יחידת ההסדרה 

אול  הבדיקה העלתה כי יחידת . בבואה לשקול לתת או לחדש רישיו  לקבל  כוח אד 
אינה מעבירה מידע כזה , פעילות אכיפה אצל קבלני כוח אד המבצעת , האכיפה

 .ליחידת ההסדרה
אחד מיעדי האכיפה העיקריי  של יחידת האכיפה היה בדיקה של הפרת חוקי  .2

 יז  2006בפברואר . עבודה כלפי עובדי  המועסקי  באמצעות קבלני שירותי 
 63בו נבדקו ו, המינהל מבצע לאכיפת חוקי העבודה בענ  השמירה והאבטחה

עדיי  לא , כשנה וחצי לאחר המבצע, 2007אוגוסט , עד מועד סיו  הביקורת. מעסיקי 
הבדיקה העלתה שרוב . הוטל ולו קנס אחד על מעסיק שנבדק במסגרת המבצע

וזאת בניגוד להערכה כי הפרת חוק , החברות לכאורה לא הפרו את חוק שכר מינימו 
נמצאו מספר עברות על חוק שעות עבודה . וצהשכר מינימו  בענ  זה היא תופעה נפ

חלה התיישנות על האפשרות ) יותר משנה(אול  עד מועד סיכו  החקירה , ומנוחה
 .להגשת כתב אישו  או להטיל קנס מנהלי בגינ 

חברות המעניקות שירותי שמירה ואבטחה נדרשות לרישוי הוועדה לרישוי  .3
במהל  ).  הוועדה–להל  (פטי  חוקרי  פרטיי  ושירותי שמירה שבמשרד המש

 הודיעה הוועדה למבקשי רישיו  כי החליטה שלנוכח החשיבות אותה 2007אוגוסט 
יש בהפרת  כדי להשפיע על החלטתה בנושא , היא מייחסת להפרת חוקי מג  בעבודה

 .חידוש רישיונות
ו   יחויבו המועמדי  לחידוש רישי2008לנוכח קביעה זו החליטה הוועדה שהחל משנת 

ערוכה , להמציא לוועדה הודעה על תביעות אזרחיות שהוגשו נגד  לבתי הדי  לעבודה
בנוס  יידרשו המועמדי  להציג בפני הוועדה מסמ  מאושר מיחידת . כתצהיר חתו 

פסקי די  וערעורי  , כתבי אישו , ובו נתוני  על חקירות, ת"האכיפה במשרד התמ
 .שהוגשו נגד 

י הועדה לא קבעה אמות מידה שלפיה  תבח  את המידע משרד מבקר המדינה מעיר כ
אמות המידה חשובות כדי לבטא בשקיפות את . הזה שיתקבל ממבקש הרישיו 

דבר שייצור , כדי שמבקש הרישיו  ידע ויכיר בחשיבות , השיקולי  למת  הרישיו 
  .הרתעה כלפי המעסיקי  מפני הפרה של חוקי העבודה
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נה על זכויות עובדי  המועסקי  בידי קבלני יישו  הוראת החשב הכללי להג
 שירותי 

  להל  ( של יחידת הביקורת שבאג  החשב הכללי 2006על פי הערכות מנובמבר  .1
היקפ  הכספי של כלל ההתקשרויות של יחידות , שבמשרד האוצר) ל"החשכ

 .ח בשנה" מיליארד ש1.44 הממשלה ע  קבלני שירותי  מסתכ  בכ
ל הוראת שעה שעניינה הגנה על זכויות עובדי  "חשכ פרס  ה2007במרס  .2

 משרדי  להל  (המועסקי  בידי קבלני שירותי  במשרדי הממשלה ויחידות הסמ  
, ל תנאי ס  להשתתפות במכרזי  למת  שירותי "בהוראה פרס  החשכ). הממשלה

ובי  השאר שהמציע במכרז יצר  להצעתו אישור של יחידת האכיפה בדבר קנסות 
בגי  , על בעלי שליטה בו ועל חברות אחרות של מי מבעלי השליטה,  על המציעשהוטלו

. הפרה של חוקי העבודה בשלוש השני  האחרונות מהמועד האחרו  להגשת ההצעה
א  המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על ידי מינהל "כי , ל"כ  קבע החשכ

...  המנויות בחוקי העבודהבגי  העבירות,  קנסות או יותר2 ב... ההסדרה והאכיפה 
משרד מבקר המדינה בח  את ". תיפסל ההצעה על הס , בשלוש השני  האחרונות

 :סדרי פעולת יחידת האכיפה בהקשר להנחיות דלעיל
 2006 2005בשני  .  תאגידי שמירה386  נתנה הוועדה רישיונות ל2006בשנת  )א(

 מכלל תאגידי השמירה 20% כ,  קבלני שמירה בעלי רישיו 77בדקה יחידת האכיפה 
חברה , עקב מצב כוח האד  של יחידת האכיפה בעת הביקורת, כלומר. בעלי רישיו 

. אלא א  כ  נעשה אצלה ביקור חוזר, בעלת רישיו  נבדקת רק פע  אחת בעשר שני 
, במחזור בדיקות כזה קט  הסיכוי שקבל  שירותי  ייקנס בשני קנסות בשלוש שני 

יוצא אפוא כי בתנאי הס  שנקבעו . ל"י שנקבע בהוראת החשכתנאי הס  לפסילה כפ
ל אי  כדי למנוע באופ  ממשי השתתפות של קבלני שירותי  אשר "בהוראת החשכ

 .ייתכ  כי ביצעו עברות על חוקי עבודה במכרזי 
 אישורי  כאלה שנתנה 54 בבדיקה של משרד מבקר המדינה הועלה שמתו  כ, ואכ 

רק לשני קבלני  דווח על שני ,  לקבלני שירותי 2007 יחידת האכיפה במהל  מאי
ל להשתתפות "ולכ  ה  לא עמדו בתנאי הס  שבהוראת החשכ, קנסות שהוטלו עליה 

 .במכרזי 
עוד נמצא כי מספר אישורי  שנתנה יחידת האכיפה באשר לקנסות שהוטלו על  )ב(

כמו כ  . הקבלניותולא כללו את כל הקנסות שהוטלו על החברות , קבלני  היו שגויי 
, לא התייחסו האישורי  שנתנה יחידת האכיפה לכל הדרישות שנכללו בתנאי הס 

ועל קנסות , ולא כללו מידע על קנסות שהוטלו על בעלי השליטה בחברות הקבלניות
  .כנדרש, שהוטלו על בעל שליטה במספר חברות

פות באוניברסיטאות ובקו, ל בתאגידי  סטטוטוריי "החלת הוראת החשכ
 החולי 

האוניברסיטאות וקופות החולי  ה  מעסיקי  גדולי  של , התאגידי  הסטטוטוריי 
מנתוני  שהתקבלו מגופי  אלה : אבטחה וניקיו , קבלני שירותי  בתחומי שמירה

ח " מיליו  ש650 שעלות העסקת  מגיעה לכ, מדובר בהעסקה של אלפי עובדי 
 .בשנה
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א  גופי  אלה עוסקי  ,  על גופי  אלהל דלעיל אמנ  אינה חלה"הוראת החשכ

ולכ  ההוראה , בכספי ציבור וחלק  א  מקבלי  תקציב או תמיכה מכספי המדינה
עשויה להנחות  באשר לשמירת זכויות העובדי  של קבלני  המספקי  לה  

 .שירותי 
 גופי  כאלה שאלו  ובו ביקש לדעת א  21 משרד מבקר המדינה שלח ל, לפיכ 

 .הועברה לידיעת  וא  החילו אותה על עצמ ל "הוראת החשכ
חמישה גופי  בלבד : מתשובותיה  של הגופי  האמורי  עולי  הממצאי  שלהל 

קופת חולי  לאומית , רשות ניירות ער , רשות הטבע והגני , המוסד לביטוח לאומי(
אחד הגופי  ; החילו על עצמ  את הכללי  שנקבעו בהוראה זו) וקופת חולי  מאוחדת

חת  על אמנה ע  הסתדרות העובדי  הכללית החדשה בדבר ) רותי בריאות כלליתשי(
כאשר באמנה זו , הגנה על זכויות עובדי ניקיו  המועסקי  בידי קבלני שירותי 

 הגופי 15אול  שאר . ל"מצויי  ההיבטי  שנכללו בהוראת החשכ
6

 הודיעו כי לא 
ת שנחתמו לפני הוראת א  משו  שההתקשרויו, ל"החילו עליה  את הוראת החשכ

לקראת דיוני  בהתקשרויות חדשות יידו  יישו  , ובבוא העת, ל עדיי  תקפות"החשכ
, ל אינה חלה עליה "וא  מהטענה הפורמלית שהוראת החשכ, ל"הוראת החשכ
 בהוראות ההתקשרויות הקיימות אצל  מצויי  המרכיבי  הדרושי   כשלטענת  

  .להגנה על זכויות עובדי 
 המלצותסיכו  ו

תיקו  הליקויי  עליה  הצביעה הביקורת ושיפור היעילות והמועילות מחייבי  
בד בבד על המינהל . בראש ובראשונה מענה לצור  בתגבור כוח האד  במער  האכיפה

הצבת יעדי אכיפה כמותיי  : ובכלל זה, לפעול לתיקו  הליקויי  שפורטו בדוח
מועסקי  שלגביה  יש הסתברות גבוהה מעסיקי  ו, לפעילות אצל קבוצות אוכלוסייה

פעילות על פי תכנית עבודה המפרטת יעדי  כמותיי  ומונה ; להפרת חוקי העבודה
 .נושאי בדיקה בהתא  לסעיפי חוקי העבודה השוני 

ראוי שייער  מסמ  המפרט את שלבי הטיפול בכל  במהל  הטיפול בתיקי החקירה
וייקבעו מסגרות זמ  מומלצות , ביעהאחד מ  התיקי  שביחידת האכיפה וביחידת הת

בדבר מש  הפעילות של יחידות האכיפה והתביעה בשלבי הטיפול השוני  בתיקי 
הדבר יאפשר פיקוח של הממוני  על יחידות האכיפה והתביעה באשר . החקירה

 .ותשפר את יעילות תפקוד , לפיגור בטיפול בתיקי 
בודתה ותפוקותיה באמצעות מדדי על יחידת האכיפה לבחו  את מועילות ע, בכלל זה

כגו  ס  כל העובדי  שלגביה  נבדקה הפרת תשלו  שכר מינימו  ושיעור , ביצוע
כמו כ  רצוי להשוות בי  . האיתור של עובדי  שזכויותיה  לשכר מינימו  הופרו

 .השני  כדי לגלות מגמות בתפוקות ובשיפור האכיפה
__________________ 

המועצה לענ) , הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, ררשות השידו, רשות העתיקות, רשות שדות התעופה 6
אוניברסיטת , אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בר איל*, אוניברסיטת ב* גוריו*, מועצת הצמחי&, הלול

,  מכו* טכנולוגי לישראל$הטכניו* , האוניברסיטה הפתוחה, האוניברסיטה העברית בירושלי&, תל אביב
 .יאותמכבי שירותי בר, מכו* ויצמ* למדע
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לדעת משרד מבקר המדינה על הממשלה, ולבסו 
7

 לשקול לכלול בהחלטתה הוראה 
ל ג  על ידי התאגידי  הסטטוטוריי  ולחייב את השרי  "ליישו  הוראת החשכ

כמו כ  ראוי שאמות המידה שנקבעו . הממוני  על תאגידי  אלה לפעול בהתא 
, ל יידונו בדירקטוריוני  ובהנהלות של התאגידי  הסטטוטוריי "בהוראת החשכ

כדי להחיל את כלל אמות מידה אלו על , ותי בריאותהאוניברסיטאות וכ  מכבי שיר
  .התקשרויות של גופי  אלה ע  קבלני שירותי 
♦  

 מבוא
בישראל נהוגי  חוקי עבודה שנועדו להסדיר את שוק העבודה ולהג  על זכויות העובדי   .1
, יי ואול  על פי הערכות של גורמי  ממשלתיי  ולא ממשלת, ) חוקי עבודה או חוקי מג  להל  (

המסחר , משרד התעשייה. הפרת חוקי עבודה ופגיעה בזכויות עובדי  היא תופעה רווחת בישראל
הדרכה ,  כי במבצע אכיפה2006דיווח באוקטובר ) ת"ת או התמ" משרד התמ להל  (והתעסוקה 

 מהמעסיקי  שנבדקו הפרו חוק מג  אחד או 92% נמצא כי 2006והסברה ארצי שנער" בספטמבר 
 .יותר
למרות הצמיחה הכלכלית שחלה בשני  : ות חלשות ה  הנפגעות העיקריות מהפרת חוקי המג שכב
ויתרת  ,  מהשכירי  החיי  במשפחות העניות שכר הנמו" משכר המינימו 57% לכ, 2006  ו2005

אכיפת חוקי המג  .  עובדי  במשרה מלאה60%זאת א) שכמעט . משתכרי  פחות מהשכר הממוצע
 .בות מצוקה אלוחשובה להגנה על שכ

והוא מוסמ" למנות , מרבית חוקי העבודה קובעי  כי שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע  .2
, 26.3.03 שאושרה בכנסת ב, לפי החלטת הממשלה. מפקחי עבודה שתפקיד  לאכו) חוקי  אלה

ה הסמכויות הנתונות לשר העבוד) ת" שר התמ להל  (המסחר והתעסוקה , הועברו לשר התעשייה
 .8והרווחה על פי חוקי העבודה

הצביע בי  השאר כי האג) )  הדוח להל  (של מבקר המדינה ) 846 820' עמ('  ב54דוח שנתי  .3
התמקד בעיקר , ת"לאכיפת חוקי עבודה שפעל במסגרת יחידת הסמ" לעובדי  זרי  שבמשרד התמ

פת חוקי המג  על בעוד שאכי, 1991 א"התשנ, )העסקה שלא כדי (בהפרת חוק עובדי  זרי  
 .מעסיקי עובדי  ישראליי  לא קיבלה את המשקל הראוי

 הפרדה בי  אכיפת חוקי המג  על מעסיקי עובדי  ישראליי  ובי  2004בעקבות הדוח נעשתה ביולי 
זאת במטרה להגביר את אכיפת חוקי המג  על מעסיקי , אכיפת חוקי עבודה על מעסיקי עובדי  זרי 

המאחד , )מר אלי פז(ל " הוק  מינהל ההסדרה והאכיפה בראשות סמנכת"במשרד התמ. ישראלי 
 : שתי זרועות

‰ )א( Ù È Î ‡ ‰  ˙ „ È Á È: חוקי עבודה שסמכות אכיפת  נתונה 17 אחראית על אכיפת 
חוק שעות ; ) חוק שכר מינימו  להל   (1987 ז"התשמ, חוק שכר מינימו : ובה , למפקחי היחידה

__________________ 
· ˘È˙ ˘ ÁÂ„57 Ï ראו ג  , בעניי  סדרי ניהול  של התאגידי  הסטטוטוריי  והצור  בהסדרה בנדו  7

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó) 2006( ," 279' עמ, "העדר הסדר מקי  בדבר סדרי ניהול  של תאגידי  סטטוטוריי. 
נתונה על על העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד ועל העברת סמכויות ה, הודעה על חלוקת המשרד 8

 .2084&ג"פ תשס"י, פי חוק
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חוק שוויו  ההזדמנויות ; ) חוק שעות עבודה ומנוחה   להל (1951 א"התשי, עבודה ומנוחה

 .ועוד)  חוק שוויו  הזדמנויות להל   (1988 ח"התשמ, בעבודה
‰ )ב( ¯ „ Ò ‰ ‰  ˙ „ È Á È: ובמת  ,  עוסקת ברישוי לשכות עבודה פרטיות וקבלני כוח אד

היתרי  , היתרי  לעבודת ילדי , היתרי  לעבודה בשבת וחג: כגו , היתרי  המתחייבי  מחוקי המג 
 .'לפיטורי נשי  בהריו  וכו

‰ÙÈÎ‡‰ Í¯ÚÓ ÏÂÚÈÈÏ ‰¯„Ò‰‰Â ‰ÙÈÎ‡‰ Ï‰ ÈÓ ÏÚÙ Â˙Ó˜‰ ¯Á‡Ï , ˙ÂˆÏÓ‰Ó ˜ÏÁ Ì˘ÈÈÂ
 ÁÂ„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó54·' :È˙ÈÏÎ˙ ·¯ ÁÂ˜ÈÙÏ ÂÏ˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÁ˜ÙÓ ˙‡ ¯È˘Î‰ Ï‰ ÈÓ‰ ,

„Á‡ ‰„Â·Ú ÌÂ˜Ó· ‰„Â·Ú‰ È˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÏÎ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ÛÈ˜Ó ÁÂ˜ÈÙ ¯˘Ù‡Ó˘ ‰Ó ;
 ÈÓ‰ ÌÈ ˘· ¯È·‚‰ Ï‰2005-2007 ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ¯Â·Èˆ ·¯˜· ‰Î¯„‰‰Â ‰¯·Ò‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ 

Ô‚Ó‰ È˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ˙ Ó ÏÚ ÌÈ„·ÂÚ‰Â . ‰‡È·‰ Ï‰ ÈÓ‰ ˙Ú„Ï
Ì‰È˙ÂÈÂÎÊÏ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÚ„ÂÓ· ‰ÈÈÏÚÏ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ , ÈÙÓ ‰ÏÚÓÏ Ï˘ ÏÂ„È‚· ‡Ë·˙‰˘ ¯·„
˙ ˘Ó Ï‰ ÈÓÏ ˙ÂÈ Ù‰Â ˙Â ÂÏ˙‰ ¯ÙÒÓ· ‰˘ÂÏ˘ 2003 ˙ ˘ „Ú 2006 ; ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ

 Ì‰· ÌÈ¯Ê‚Ó·Â ˙Â˘ÏÁ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ „˜ÓÏ È„Î ÌÈÓÂÊÈ ÌÈÚˆ·Ó ‰Î¯Ú
˙Â ÂÏ˙· ÌÏÂ‰ ÈÂËÈ· ˙Ï·˜Ó ‰ È‡ ‰„Â·Ú‰ È˜ÂÁ Ï˘ ‰ËÂ·‰ ‰¯Ù‰‰ ; ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚ ÏÁ

‰ÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈÏ ÌÈ ÙÂÓ‰ ‰¯È˜Á‰ È˜È˙ ;Ú ÌÈÙÎ‡ ‰ ‰„Â·Ú‰ È˜ÂÁ ¯ÙÒÓ" Ï„‚ ‰„ÈÁÈ‰ È
ÓÓ Ï‰ ÈÓ‰ ˙Ó˜‰ Ê‡-8Ï -17ÌÈ˜ÂÁ  .˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ ,·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙ˙˘ ÈÙÎ ,

ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÔÈÈ„Ú ‰ÏÚÓ. 
מניעת ההפרה של זכויות העובדי  יכולה להיעשות לא רק בידי המינהל אלא ג  באמצעות  .4

 2005 על פי נתוני הנהלת בית המשפט נפתחו בשנת. הגשת תביעה אזרחית לבית הדי  לעבודה
משו  , אול  אי  להסתפק בקיומו של מסלול חשוב זה.  תיקי  בבתי הדי  לעבודה בישראל83,304

שהוא מספק תשובה חלקית בלבד להפרת חוקי המג  בגי  חוסר ידע על דרישות החוק ויכולת 
 .מעטה של שכבות מצוקה לפנות לבית המשפט

מצא ) ת" מינהל המחקר בתמ להל  ( 9ת" של מינהל מחקר וכלכלה שבמשרד התמ2007סקר משנת 
נמצא , יתרה מכ".  יודעי  מהי רמת שכר המינימו 30%כי בקרב אוכלוסיית השכירי  בישראל רק 

אינ  מכירי  בדר" כלל , אשר חוק שכר המינימו  משמעותי ביותר עבור , שג  בעלי השכר הנמו"
 .את החוק

לפיה , יפת חוק שכר המינימו  בישראלהסקר ציי  כי לתפיסה הבסיסית המאפיינת את מערכת אכ
האד  בדר" כלל , כי כפי שעולה מהסקר, אי  אחיזה במציאות, של עצמו" שומר הס)"האד  הוא 

 .תנאי הכרחי לכ" שיוכל להג  על עצמו, אינו מכיר את החוק
הפרות החוק . לקבוצות אוכלוסייה שונות יש רמות שונות של נגישות לבתי המשפט, בנוס) לכ"

שכבות , מיעוטי , נשי ,  עולי  חדשי  ות בעיקר בקבוצות החלשות יותר בחברה הישראלית פוגע
, וה  חשופי  יותר לניצול, תלות  של עובדי  אלה במעסיקי  רבה. אנשי  ע  מוגבלויות, מצוקה

 .וזקוקי  יותר לאכיפת חוקי העבודה על ידי הממשלה, "שומרי ס) של עצמ "מתקשי  להיות 
ת בהיק) "על אוכלוסיות אלה דורש שאכיפת חוקי המג  תיעשה על ידי משרד התמהצור" להג  

 .ובמועילות התואמי  את ממדי הבעיה
__________________ 

Î˘ È·ÈÎ¯ ÂÏÈ‡Â ÌÂÓÈ ÈÓ ¯Î˘ ‰·Â‚ Â‰Ó Ï‡¯˘È· ÌÈ¯ÈÎ˘‰ ¯Â·Èˆ Ú„ÂÈ ‰ÓÎ „Ú¯ , אלפסי מיכל 9
Â· ÌÈÏÏÎ ,?1' עמ, 2007אוגוסט , ת"משרד התמ,  מינהל מחקר וכלכלה. 
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, אכיפת חוקי עבודה  בוועדה לענייני ביקורת המדינה בנושא אי2006בדיו  שהתקיי  ביוני  .5
וסקות במת  הוחלט לבקש חוות דעת ממבקר המדינה על הפרת זכויות עובדי  על ידי חברות הע

 .שירותי שמירה
ת על " בדק משרד מבקר המדינה את סדרי הפיקוח של משרד התמ2007אוגוסט  בחודשי  מרס

, ובייחוד בענ) קבלני אבטחה, נבדקה אכיפת  של חוקי העבודה. 2006 2005חוקי העבודה בשני  
עיקר אכיפת חוק וקבלני כוח אד  ובמגזר המיעוטי  וב)  קבלני שירותי  להל  (שמירה וניקיו  
נבדק ג  יישומה בחברות הממשלתיות וברשויות המקומיות של הוראת החשב . שכר מינימו 

בדבר הגנה על זכויות עובדי  המועסקי  בידי קבלני ) ל" החשכ להל  (הכללי במשרד האוצר 
  להל  (ובלשכה המשפטית )  המינהל להל  (הבדיקה נעשתה במינהל ההסדרה והאכיפה . שירותי 

בדיקות השלמה נעשו במחלקה לרישוי . ת"שבמשרד התמ) יחידת התביעה או הלשכה המשפטית
ביחידת המינהל ומשאבי אנוש שבמשרד , חוקרי  פרטיי  ושירותי שמירה שבמשרד המשפטי 

. מ"באג) החשב הכללי שבמשרד האוצר ובחברה למשק וכלכלה של השלטו  המקומי בע, ת"התמ
ל לתאגידי  "בקר המדינה שאלו  על החלת הוראת החשכבמסגרת הבדיקה שלח משרד מ

דוח קוד  של מבקר המדינה על אכיפת חוקי עבודה . אוניברסיטאות וקופות החולי , סטטוטוריי 
   )'ב54 הדוח או דוח  להל   (200410פורס  בשנת 

 האכיפה ויעילותה
 סדרי העבודה של יחידת האכיפה 

מקנה , ) חוק הפיקוח על העבודה להל   (1954 ד"התשי, חוק ארגו  הפיקוח על העבודה .1
, בנוס) לכל סמכות הנתונה לו בכל חיקוק, לצור" מילוי תפקידו)  מפקח להל  (למפקח עבודה 

או שה  עומדי  , סמכויות להיכנס בכל עת לכל מקו  שיש לו יסוד להניח כי מועבדי  בו בני אד 
לחקור ; ) מקו  עבודה להל  (סק או משלח יד או נעשית בו עבודה לצרכי ע, להיות מועבדי  בו

בכל עניי  שהוא מתפקידיו כל אד  הנמצא במקו  עבודה וכל אד  שיש למפקח יסוד להניח שהוא 
או הגשתו היא חובה על , קיומו, לבדוק ולהעתיק כל מסמ" שניהולו; עובד או עבד במקו  עבודה

כשרה מיוחדת לתפקיד  ביחידת האכיפה המפקחי  עוברי  ה. ת"פי חיקוק שביצועו בידי שר התמ
 .ת"ומוסמכי  לתפקיד  על ידי שר התמ

ראו (פעילות יחידת האכיפה מוכתבת רובה ככולה על ידי תלונות המגיעות אליה , ככלל )א(
  להל  (התלונות נבדקות בידי המפקחי  ונפתחי  לה  תיקי פעילות ).  בניית תכנית עבודה להל  

יפול בתלונות קיימה יחידת האכיפה מספר מבצעי אכיפה יזומי  ממוקדי  במקביל לט). תיק חקירה
כדי להעלות את רמת , באוכלוסיות חלשות ובמגזרי  בה  קיימת הפרה בוטה של חוקי מג 

 .המודעות בקרב עובדי  ומעסיקי 
המכיל את מהות , חקירת מקרה על ידי יחידת האכיפה מסתיימת בדוח סיכו  חקירה )ב(

תיק החקירה מועבר להחלטת יחידת התביעה שבמשרד . טי החקירה ומסקנותיהפר, החקירה
 11הפותחת תיק תביעה ומחליטה א  להחזיר את התיק ליחידת האכיפה ע  המלצה להטיל, ת"התמ

 חוק  להל   (1985 ו"התשמ, קנס מנהלי בהתא  לחוקי העבודה ולחוק העבירות המנהליות
או להפסיק את החקירה בשל היעדר ,  לבית הדי  לעבודהלהגיש כתב אישו , )העבירות המנהליות
__________________ 

 .820' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„54‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2004 ראו  10
,   הצעת עבודה המפלה על רקע מי  או גיל בניגוד לחוק שוויו  הזדמנויותבמקרי  של פרסו  מודעה ע 11

רשאית יחידת האכיפה להטיל קנס , או של העסקת עובד בימי מנוחה בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה
 .מנהלי ג  ללא צור  בהמלצת יחידת התביעה
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ערעורי  על . יש ויחידת התביעה מחזירה את התיק ליחידת האכיפה להשלמת החקירה. ממצאי 

פעילות  של שתי היחידות מהווה למעשה את . הטלת קנסות מנהליי  נבדקי  בידי יחידת התביעה
  .מער" האכיפה על חוקי עבודה

 טיפול בתלונות
תלונות אלה . פעילות יחידת האכיפה מוכתבת ברובה על ידי התלונות המתקבלות, כאמור .1

 פעילויות 1,100  טיפלה יחידת האכיפה ב2006בספטמבר . יוצרות עומס רב על יחידת האכיפה
ריבוי התלונות ומגבלת כוח האד  ביחידת האכיפה .  תלונות המתינו לטיפול400 חקירה וכ

 .דיפויות בטיפול בה מחייבי  קביעת סדר ע
Ó˙‰ „¯˘Ó"˙Â ÂÏ˙Ï ˙ÂÈÂÓÈ„˜ ‚Â¯È„Ï ÌÈÏ‰  ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈÏ Ú·˜ ‡Ï ˙ , ÊÂ¯ÈÊ ÂÁÈË·È˘

ÈÂÁÈ„ ˙ÂÏ·ÂÒ Ô È‡˘ ˙Â ÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰) . ÔÏ‰Ï Â‡¯-˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„ÒÏ Ì‡˙‰· ÌÈ˜È˙ ·Â˙È   .( 
רת ומועב, ממוספרת, י ממונה מחוזי ביחידה"כל תלונה המגיעה ליחידת האכיפה נבדקת ע .2

תיק (לטיפול המפקחי  שמצייני  את מועד תחילת הטיפול בתלונה ומועד פתיחת תיק חקירה 
, מרישו  זה נית  לקבל מידע ממוחשב ומהיר על פערי הזמ  בי  מועד הגשת התלונה). פעילות

 .וסיו  הטיפול בתיק, פתיחת הלי" החקירה
)‡( · ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-61 ÍÂ˙Ó 263˘¯ ˘ ˙Â ÂÏ˙ ¯‡Â È ÌÈ˘„ÂÁ· ÂÓ-

 È ÂÈ2005Â¯ÙÒÓÂ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˜È˙ ˙ÁÈ˙Ù ÍÈ¯‡˙ Â ÈÂˆ ‡Ï  .Î-10% ÂÏÙÂË ‡Ï ˙Â ÂÏ˙‰Ó 
ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘˘Ó ‰ÏÚÓÏ . ˙˜È„·Ó22˙ ÊÂÁÓ· ˙Â ÂÏ˙ " ÈÎ ‡ˆÓ  ‡10 Â„Ï˜Â‰ ‡Ï ÌÈ˜È˙ 

·˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓÏ ,Ì·ˆÓ ¯Á‡ ‰¯˜· Úˆ·ÏÂ ·Â˜ÚÏ Ô˙È  ‡Ï˘ ÍÎ. 
· ÈÎ ‡ˆÓ  ÔÎ ÂÓÎ-24 ÍÂ˙Ó 182 ˙Â ÂÏ˙ )13% (¯‡Â È ÌÈ˘„ÂÁ· ÂÓ˘¯ ˘- Ò¯Ó2006 ‡Ï 

Â¯ÙÒÓÂ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˜È˙ ˙ÁÈ˙Ù ÍÈ¯‡˙ ÔÈÂˆ . ÊÂÁÓ· ‰Ï‡Î ˙Â ÂÏ˙ Ú˘˙ ˙˜È„·Ó ÈÎ ÔÈÂˆÈ
 È ÂÈ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÂ¯„‰Â ÌÈÏ˘Â¯È2007Ô‰Ó Ú·˘· ÏÙËÏ ÏÁÂ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú  , ‰˘ÚÓÏ˘ Ô‡ÎÓÂ

Â˘‚Â‰˘ ¯Á‡Ï ‰ ˘Ó ¯˙ÂÈ ÂÏÙÂË ‡Ï ‰Ï‡ ˙Â ÂÏ˙. 
 ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ‰¯˜·Ï ¯˙ÂÈ· ·Â˘Á ÈÏÎ ‡È‰ ·Â˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓ

ÏÏÎ· ,Ë¯Ù· ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚÂ . ˙ÏÂÎÈ‰ ˙Ú‚Ù  ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰˙ ¯·„· ‡ÏÓ Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰·
‰„ÈÓ‰ ÏÚ ¯˙È Í˘Ó˙Ó Ô‰· ÏÂÙÈË‰˘ ˙Â ÂÏ˙ ¯˙‡ÏÂ ‰˙Â‡  ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï .ÍÎÈÙÏ , ÏÚ
˘ ˙ Ó ÏÚ ˙Â ÂÏ˙ ÏÚ ÌÈ Â˙ · ·˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ ˙Â˘ÚÏ ÏÎÂ˙

‰¯˜· ˙ÂÁÂ„· ˘ÂÓÈ˘. 
 למשרד מבקר המדינה הסכי  המינהל ע  משרד מבקר 2007ת מנובמבר "בתשובת משרד התמ

והסביר כי לרשותו הועמדה מערכת מחשוב שאינה , המדינה בכל הנוגע לחשיבות מערכת המחשוב
 הכרה ומתו", ע  הקמת המינהל. תואמת לצרכיו ועובדי  שאינ  מיומני  בשימוש במחשב
החל המינהל להתאי  את המערכת , בחשיבות המערכת לעבודת הפיקוח ולצור" ניהול ובקרה

עדיי  נדרשת לכ" עבודה , המינהל הודיע כי למרות השיפורי  שכבר נעשו במערכת. הקיימת לצרכיו
 .וכי עדיי  לא נית  להסתמ" עליה בניהול המינהל ובמער" הפיקוח, רבה נוספת

 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ‰ ÈÓ‰ ˙Ó˜‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ Â¯·Ú ÈÎ ¯ÈÚÓ , ·Â˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓÂ
‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ ˙Â˘È¯„Ï ˙Ó‡˙ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ¯·Î ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰. 
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)·(  ÌÈ ˘· Ï‰ ÈÓ‰ È„ÚÈÓ „Á‡2005-2006 ˙Â¯·Á Û Ú ÏÚ ‰„Â·Ú È˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡ ‰È‰ 
ÔÂÈ˜È Â ‰¯ÈÓ˘ È˙Â¯È˘ ,Ô‰· ‰ˆÂÙ  ‰„Â·Ú È˜ÂÁ ˙¯Ù‰Â ÌÈ„·ÂÚ ˙Â¯È˙Ú Ô‰˘ .˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ ,

· ÏÂÙÈË‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ˘· ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„
‰ ÂÏ˙‰ ˙˘‚‰ ¯Á‡Ï ‰ ˘ „ÚÂ ÌÈÈ˘„ÂÁÓ ‰Ê Û Ú· ˙Â ÂÏ˙· . ÂÏ·˜˙‰˘ ˙Â ÂÏ˙ È˙˘

 ˙ÏÈÁ˙·2005˙¯Â˜È·‰ ˙ÎÈ¯Ú „ÚÂÓ· ‰¯È˜Á È·Ï˘· ÔÈÈ„Ú Â‡ˆÓ   , ËÒÂ‚Â‡2007 , ¯ÓÂÏÎ
‰ ÂÏ˙‰ ˙˘‚‰ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙ ˘Î. 

 למשרד מבקר המדינה הודיע המינהל כי הוא מסכי  ע  2007ת מנובמבר "תמבתשובת משרד ה
ת לא אישר את "אול  משרד התמ, לתת עדיפות לזירוז הטיפול במגזרי  בעייתיי  העיקרו  שיש

 .בקשת המינהל לקבוע סדר עדיפויות לטיפול בתלונות
ÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ È„Î ˘È ˙ÂÓÈÈ˜‰ ÏÂÙË‰ ÈÎ¯„· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ Â˙Ï

 ‰¯ÈÓ˘ È˙Â¯È˘ ˙Â¯·Á Û Ú ÏÚ ‰„Â·Ú‰ È˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡ ÔÈÈ Ú· Ú·˜˘ ÈÊÎ¯Ó „ÚÈ ‚È˘‰Ï
ÔÂÈ˜È Â.  

 אכיפת חוק שכר המינימו  מול מידת ההפרה שלו
מטרתו של חוק שכר מינימו  היא להג  על העובדי  ברמות השכר הנמוכות ולקבוע סכו   .1

, החוק עוסק באוכלוסיית עובדי  חלשה. חרות בעול כמקובל במדינות א, מינימלי כתגמול לעבודה
 .12המתקשה לעמוד על זכויותיה

ובשל רמת הידע הנמוכה שלה  , בשל עמדת הנחיתות של אוכלוסיות קשות יו  בשוק העבודה
וזקוקות יותר לאכיפת חוק שכר המינימו  , ה  חשופות יותר לניצול, בהוראות חוק שכר המינימו 

 .על ידי הממשלה
 לבחינת חוק שכר המינימו  בישראל ציי  כי על פי נתוני הלשכה 13וח הוועדה הציבוריתד .2

 אחוזי  מכלל העובדי  במשרה מלאה 15 12, 1999לשנת ) ס" הלמ להל  (המרכזית לסטטיסטיקה 
 שכירי  233,000  קובע כי כ2005ס משנת "סקר הכנסות של הלמ. השתכרו פחות משכר מינימו 

.  פחות משכר מינימו 2005השתכרו בשנת , +)18 אל) שכירי  בגילאי 2,117 מתו" 11% כ(
 כי אי  200714 ת מציי  בסקר מ"מינהל המחקר שבתמ. אוכלוסייה זו היא פוטנציאל האכיפה

וייתכ  כי אומד  זה מוטה , תמימות דעי  על דר" החישוב של מידת ההפרה של חוק שכר המינימו 
א" ג  כ" מדובר בשיעור גבוה משמעותית מזה , בלבד 8% כלפי מעלה וכנראה שמדובר בכ

ת קבע בסקר "מינהל המחקר שבתמ). בי  שניי  לשלושה אחוזי  ( המקובל במדינות המפותחות 
רמת הציות לו נמוכה , א) שחוק שכר מינימו  התקבל בכנסת לפני עשרי  שנה בקירוב"האמור כי 

כמו ג  לחוקי , ייתי  לחוק שכר מינימו ניכר כי הסיבה העיקרית לכ" שמעסיקי  לא מצ. מאד
 ".הינה רמת האכיפה הנמוכה, עבודה אחרי 

 מספר המעסיקי   הנתוני  שמפרס  המינהל על פעילות האכיפה משקפי  את היק) הפעילות 
בהצגת הנתוני  אי  המינהל מבחי  בי  סעיפי  . ומספר העובדי  שנבדקו לפי חוקי העבודה השוני 

ישנ  סעיפי  היורדי  : ג  א  אופ  אכיפת סעיפי  אלה שונה במהותו, קשוני  של אותו חו

__________________ 
 .2006פברואר , ‰˘Ï‡¯˘È· ÌÂÓÈ ÈÓ‰ ¯Î˘ ˙‡ÏÚ‰ ˙ÂÎÏ, מרכז מאקרו לכלכלה מדינית 12
ר הסתדרות "יו, שהוגש לשר האוצר, דוח הוועדה הציבורית לבחינת חוק שכר מינימו  בישראל 13

 .2000ביולי , ר לשכת התיאו  של הארגוני  הכלכליי "יו, העובדי  הכללית החדשה

 . לעיל9ראו הערה  14
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לפיכ" יש ופרסו  . וישנ  כאלה שעיקר  הוא פרסומ  ברבי  לציבור העובדי , לשורשו של החוק

 .של כלל היק) הפעילות עלול להעניק משמעות אחרת לנתוני  וא) להטעות את הציבור
 17,700 2006יפת חוק שכר המינימו  נבדקו בשנת מנתוני המינהל עולה כי במסגרת אכ )א(

מה  נבדקו במבצע אכיפה שבח  ) 92% (16,262בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי . עובדי 
רק את חובת המעסיק להציג בגלוי מודעה המפרטת את עיקרי זכויות העובד על פי חוק שכר 

 הא  מודעה כזו  ל מראה עי  מדובר בבדיקה קלה המתבססת ע. 15)לחוק' ב6סעי) (המינימו  
 ואינה כרוכה בחקירה מורכבת כמו בירור מקרה של הפרת שכר המינימו   קיימת במקו  העבודה 

 ). לחוק14סעי) (
Ó˙‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙·" ¯·Óˆ„ ÛÂÒ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙2007 ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ ‰ÚÈ„Â‰ 

‰˙˜È„· ÈÙ ÏÚ ÈÎ , ˙ ˘·2006ÂÏ˘˙ ˙·ÂÁ· ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ˙„ÈÓÚ ‰˜„·  Ï ÌÂÓÈ ÈÓ‰ ¯Î˘ Ì-
1,891 ÌÈ„·ÂÚ )Î-0.8%Ï‡Èˆ ËÂÙ‰Ó  ( ˙ÓÂÚÏ1,438ÌÈ„·ÂÚ  , ÌÒ¯Ù˘ ÌÈ Â˙ Ó ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„È ÏÚ Â˜„· ˘Â Ï‰ ÈÓ‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰Ê ¯ÙÒÓ Ì‚
ÌÂÓÈ ÈÓ‰ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ ˙¯Ù‰ Û˜È‰ ÏÚ ˙ÂÎ¯Ú‰‰ ˙‡ ÌÏÂ‰ Â È‡. 

בקר המדינה כי חובת המעביד לתלות במקו  העבודה ת למשרד מ"עוד צוי  בתשובת משרד התמ
ובתקנות לחוק שנקבעו בסו) שנת , 2002מודעה כאמור נקבעה בתיקו  לחוק שכר מינימו  מיולי 

והקלה בנגישות העובדי  לחוק , ומטרת  העצמת הידע אצל העובד באשר להוראות החוק, 2005
 התיקו  החדש בקרב העובדי  על יחידת האכיפה היה לפעול להטמעת. וליחידת האכיפה

 .והמעסיקי 
ÂÊ ‰˜È„· ˙Â·È˘Á ÏÚ ˜ÏÂÁ Â È‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ï˘ Â˙„ÈÓÚ ˙Ï‡˘ ÌÏÂ‡

ÌÂÓÈ ÈÓ‰ ¯Î˘ ˜ÂÁ Ï˘ ÂÙ‡ ˙Ó˘  ‡È‰ ÌÂÓÈ ÈÓ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙· ˜ÈÒÚÓ‰ . ÈÂ‡¯ ‰È‰ ÔÎÏ
ÍÎ ÏÚ „¯Ù  Ú„ÈÓ Ô˙ ÈÈ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ˙È˙ ˘‰ ‰˙ÏÂÚÙ ÌÂÎÈÒ·˘. 

צוי  כי אחד מיעדיה של יחידת האכיפה מוגדר על ידי מספר תיקי החקירה '  ב54בדוח  )ב(
 תיקי 1,100 היעד בתחו  שכר המינימו  היה פתיחת 2003וצוי  כי בשנת , שייפתחו במש" השנה

 .נמו" מהיעדי  שנקבעו לשני  הקודמות, חקירה
 ˙ ˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ Ï‰ ÈÓ‰ È Â˙ Ó2005 ÂÁ˙Ù  243˜ÂÁ ÔÈ‚· ‰¯È˜Á È˜È˙ ÌÂÓÈ ÈÓ‰ ¯Î˘  ,

 ˙ ˘·Â2006 - 395„·Ï· ‰¯È˜Á È˜È˙  . ÌÈ ˘· ÈÎ ÔÈÂˆÈ2003-2006 È˙Â‰Ó ÈÂ È˘ ÏÁ ‡Ï 
‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ· ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ¯ÙÒÓ·. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ÙÈÎ‡ Ï˘ „Â‡Ó ÍÂÓ  Û˜È‰· ¯·Â„Ó , Ë˜Ù‡· Ú‚ÂÙ‰ ¯·„
‰ÙÈÎ‡‰ ˙¯ËÓ ‡Â‰˘ ‰Ú˙¯‰‰.  

 קי חקירה ותביעה מש  הטיפול בתי יחידות האכיפה והתביעה 
. משרד מבקר המדינה בדק את הלי" הטיפול של יחידות האכיפה והתביעה בתיקי חקירה .1

 תיקי חקירה של חברות למת  שירותי שמירה וניקיו  שנפתחו ביחידת האכיפה בתקופה 17נבדקו 

__________________ 
 על ידיו נספרי  כל העובדי  המועסקי , כאשר יחידת האכיפה בודקת הצגת מודעה אצל המעסיק 15

 .כאילו ה  נבדקו



 1119  המסחר והתעסוקה,משרד התעשייה

שנת  תיקי  שנפתחו לקבלני כוח אד  ולשכות עבודה פרטיות ב14ועוד , 2005שבי  ינואר ליוני 
 :להל  עיקר הממצאי .  תיקי חקירה31  בס" הכול . 2005
)‡(  È ÂÈ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„È· ‰¯È˜Á‰ È˜È˙ ˙˜È„· ˙Ú·2007 , ÚˆÂÓÓ· ÌÈÈ˙ ˘Î

‰¯È˜Á‰ È˜È˙ ˙ÁÈ˙Ù ¯Á‡Ï ,· ˜¯ ‰ÚÈ·˙‰Â ‰ÙÈÎ‡‰ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˙Ò‰-17 ÌÈ˜È˙ )55% 
ÌÈ˜È˙‰Ó( ,Ì‰Ó : ÌÈ˜È˙ ‰¯˘Ú)32% (ÌÈ‡ˆÓÓ ‡ÏÏ Â¯‚Ò  ,Ó „Á‡·ÏËÂ· Ì‰ , ˙Â·˜Ú·

¯ÂÚ¯Ú ,ÔÎÏ Ì„Â˜ ÏËÂ‰˘ ÈÏ‰ Ó Ò ˜ ;·-6 ÌÈ˜È˙ )19% (Ò ˜ ˙ÏË‰· ÏÂÙÈË‰ ÌÈÈ˙Ò‰ ;
‰Ú¯˙‰· ÌÈÈ˙Ò‰ „Á‡ ˜È˙ .˘ ‡ˆÓ  ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó Ï˘ Ë·È‰·-16 ÌÈ˜È˙ )52% ( ÂÏÙÂË

ÌÈÈ˙ ˘Ó ¯˙ÂÈ ,ÏÂÙÈË· ÔÈÈ„Ú Ì˜ÏÁ . ÔÓÊ Í˘Ó  ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰ ÈÎ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÌÈ Â˙ ‰
·¯ . ÔË˜ ˜ÏÁ ˜¯Ô˘È Ú‰Ï ˘È ÈÎ ‰ÏÚ‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ Ô‰È˙Â¯È˜ÁÓ , ÈÙÏ˘ Û‡

‰„Â·Ú‰ È˜ÂÁ ˙‡ ˙Â¯ÙÓ ÔÂÈ˜È Â ‰¯ÈÓ˘ È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ˙Â¯·Á‰Ó ˙Â·¯ Ï‰ ÈÓ‰ ˙Î¯Ú‰. 
ה  ביחידת , יש להשלי  את הטיפול בו במהירות האפשרית, כאשר תיק חקירה נפתח )ב(

ל לנבוע מגורמי  שאינ  תלויי  במשרד הפיגור בטיפול בתיקי  יכו. האכיפה וה  ביחידת התביעה
, קשיי  אובייקטיביי  של ניהול החקירה, כגו  אי שיתו) פעולה מלא ומהיר של הנחקרי , ת"התמ

כדי לקיי  בקרה אחר שלבי . כגו  בית המשפט, י גורמי  חיצוניי "וקצב התנהלות הנקבע ע
ה  , בתיק במהל" הטיפול בוהתקדמות הטיפול בתיק החקירה יש צור" בתיעוד הפעולות שנעשו 

 .ביחידת האכיפה וה  ביחידת התביעה
ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ‰ÚÈ·ˆÓ ‰¯È˜Á‰ È˜È˙ ˙˜È„· ,22 ÍÂ˙Ó ‰¯È˜Á È˜È˙ 31 Â˜„· ˘ )71%( ,

 ÔÈ·˘ ÌÈ¯·ËˆÓ ÔÓÊ È˜¯Ù ‰ÚÈ·˙‰Â ‰ÙÈÎ‡‰ ˙Â„ÈÁÈ· ÌÈ˜È˙‰ Â‰˘8Ï -27ÌÈ˘„ÂÁ  ,
Ï ·Â¯˜ ÚˆÂÓÓ·Â-15ÌÈ˘„ÂÁ  , ÍÓÒÓ ÏÎ Ì‰· ‡ˆÓÈÈ˘ ÈÏ·Ó ÏÂÙÈË Ì‰· ‰˘Ú ˘ „ÈÚÈ˘

Â‰˘ÏÎ : 
)1( ‰ Ù È Î ‡ ‰  ˙ „ È Á È ·:‰¯È˜Á È˜È˙ 16) 32%Â˜„· ˘ ÌÈ˜È˙‰ ÏÏÎÓ  ( Â‰˘

 ÔÈ· ÏÂÙÈË ‡ÏÏ ‰¯Â‡ÎÏ4Ï -14ÌÈ˘„ÂÁ  ,Î ÚˆÂÓÓ·Â-9ÌÈ˘„ÂÁ  . ‰ÈÈ‰˘‰ ˙ÂÙÂ˜˙
‰¯È˜Á ÌÂÎÈÒ ÁÂ„ ˙·È˙ÎÏ ‰¯È˜ÁÏ ˘¯„ ˘ ÔÂ¯Á‡‰ ÔÂ˙ ‰ ˙Ï·˜ ÔÈ· ÂÈ‰ ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ , ÔÈ·Â

È˜Á ÌÂÎÈÒ ÁÂ„ ˙·È˙Î‰ÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈ· ˜È˙‰ ÌÂ˘È¯Ï ‰¯ . ÏÚ „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ  ‡Ï ÌÈ˜È˙‰ ÏÎ·
ÂÏÏ‰ ‰ÈÈ‰˘‰ ˙ÂÙÂ˜˙ ÍÂ˙· ˙ÂÏÈÚÙ. 

)2( ‰ Ú È · ˙ ‰  ˙ „ È Á È ·: ˙„ÈÁÈ· ‡Â‰ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË· ¯˙ÂÈ· ÁÈÎ˘‰ ·ÂÎÈÚ‰ 
‰ÚÈ·˙‰ :17 ‰¯È˜Á È˜È˙ )Î-55%Â˜„· ˘ ÌÈ˜È˙‰ ÏÏÎÓ  ( ÔÈ· ‰ÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈ· Â‰˘8  

Ï-16 ÌÈ˘„ÂÁ )Î-11ÂÓÓ· ÌÈ˘„ÂÁ Úˆ .( Ì‰Ó ‰Ú·˘)Î-23% ( ‰ÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈ· Â‡ˆÓ 
 ˙¯Â˜È·‰ ˙ÎÈ¯Ú „ÚÂÓ·) È ÂÈ2007( , ÔÈ·˘ ‰ÈÈ‰˘ ¯Á‡Ï12Ï -16 ÌÈ˘„ÂÁ )Î-15 ÌÈ˘„ÂÁ 

ÚˆÂÓÓ· (Â‰˘ÏÎ ÏÂÙÈË Ì‰· ‰˘Ú  ÈÎ ÔÈÈˆÓ‰ „ÂÚÈ˙ ÏÎ ‡ÏÏ ; ÂÏ·˜˙‰ Ì‰Ó ‰¯˘Ú·
 ÔÈ·˘ ‰ÙÂ˜˙ ¯Á‡Ï ˙ÂËÏÁ‰8Ï -12 ÌÈ˘„ÂÁ )Î-9ÚˆÂÓÓ· ÌÈ˘„ÂÁ ( , ÈÏ· ˙‡ÊÂ ‡ˆÓÈÈ˘

„ÈÚÈ˘ ÍÓÒÓ ÏÎ ,Ì ÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ È ÙÏ ,Â‰˘ÏÎ ÏÂÙÈË Ì‰· ‰˘Ú  ÈÎ , ÈÓÂÎÈÒ ÔÂ‚Î
˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰Â ÌÈ ÂÈ„ ,˙ÂÈÁ ‰ ,ÌÈ„Ú ÔÂÓÈÊ ,ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙ÂËÂÈË , ÌÈ˜È˙‰ ÈÎ ÁÈ ‰Ï ¯È·ÒÂ

‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ· ˜¯ ÂÏÙÂË , Â ÈÈ‰„- ‰ÙÂ˜˙‰ ·Â¯ ÏÂÙÈË ‡ÏÏ ÂÈ‰ ÌÈ˜È˙‰ 
 ˙„ÈÁÈ· Â‰˘ Â·˘‰ÚÈ·˙‰. 

ת כי העיכובי  המועלי  שצוינו בדוח נובעי  "בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר משרד התמ
יחידת האכיפה הסבירה בתשובתה כי דוחות סיכו  החקירה מועברי  . מעומס העבודה במערכת

יחידת האכיפה הוסיפה כי כדי למנוע . לבדיקת הממונה המחוזי ונוצר אצלו עיכוב באישור הדוח
__________________ 

 .בחלק מהתיקי  היה יותר מסוג עיכוב אחד 16
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 הקצאת כוח אד   ראו להל  (ימונו במבנה הארגוני החדש של היחידה , בשלב זה" ר בקבוקצווא"

 .מרכזי צוותי  שימלאו תפקיד זה) ליחידות האכיפה והתביעה
ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË Ï˘ ‰¯˜· ‡ÏÏ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ Ï˘ ‰ÊÎ ·ˆÓ ÚÂ ÓÏ È„Î , „¯˘Ó‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯

ÌÈ˜È˙· ˙Â˘Ú ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ Ï‰Â · Ú·˜È , È·Ï˘Ó „Á‡ ÏÎÏ Ú·˜ÈÂ
˙ˆÏÓÂÓ ÔÓÊ ˙¯‚ÒÓ ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ,‰ÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈ· Ô‰Â ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ· Ô‰. 

Ó˙‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰" Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Í˘Ó ¯·„· ˙ÂˆÏÓÂÓ ÔÓÊ ˙Â¯‚ÒÓ Ú·˜ ‡Ï ˙
‰¯È˜Á‰ È˜È˙· ÌÈ Â˘‰ ÏÂÙÈË‰ È·Ï˘· ‰ÚÈ·˙‰Â ‰ÙÈÎ‡‰ ˙Â„ÈÁÈ . ÔÓÊ ˙¯„‚‰ ¯„ÚÈ‰·

‰˙ ÌÈÈ˜Ï È˘Â˜ ÌÈÈ˜ ˙ÚˆÂÓÌ˙ÂÏÈÚÈÂ ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙ ¯·„· ‰Î¯Ú‰Â ‰¯˜· ÈÎÈÏ . ÔÎ ÂÓÎ
 ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘Â ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ· ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈ ÂÓÓ‰Â Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ ¯˘Ù‡È ‰ÊÎ Ï‰Â 

Ó˙‰ „¯˘Ó· ‰ÚÈ·˙‰"˙ ,ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË· ˙ÂÓ„˜˙‰‰ ÏÚ. 
ת למשרד מבקר המדינה הודיעה הלשכה המשפטית כי היא לוקחת לתשומת "בתשובת משרד התמ

ותנהיג נוהל לרישו  ממוחשב של נתוני  שיבטיח יכולת מעקב אחר כל שלבי , ה את ההערהלב
המינהל הודיע כי הוא . ד המטפל בתיק"כ" שתמומש אחריותו האישית של כל עו, הטיפול בתיק

במסגרת הנהגת שכר עידוד לעובדי , וכי לאחרונה, מכיר בחשיבות מהירות הפעולה השלטונית
במטרה לזרז את הטיפול בתיק , יר מדד איכות הנוגע במש" זמ  הטיפול בתיקהגד, יחידת האכיפה

 .ובלבד שלא תיפגע איכות החקירה
 צוי  שקשה לאמוד 2008ת למשרד מבקר המדינה מינואר "בתשובת היוע0 המשפטי של משרד התמ

עוד טע  היוע0 כי קשה לתעד כל . את מש" הטיפול בחלק מהפעולות שבוצעו בתיקי התביעה
צריכי  להיות , כגו  היוע0 המשפטי לממשלה, ג  גורמי מטה, לדעתו, מכל מקו . עולה ופעולהפ

 .מעורבי  בפיתוח הכלי  המתאימי  לבקרה על מש" הטיפול
משרד מבקר המדינה מעיר בעניי  זה כי אומד  מש" הפעולות לטיפול בתיקי חקירה אמור להיות 

הליכי העבודה ויאפשר לבצע בקרה על תיקי  אשר ישמש אב  בוח  להערכת ת, אומד  מקורב
 .שהטיפול בה  מתמש" באופ  חריג וא) לאתר תיקי  אלה

כדי לתת מענה לאכיפת סעיפי  בחוקי עבודה בה  נקבעה תקופת התיישנות של שנה ממועד  .2
חוק ; 1951 א"התשי, חוק שעות עבודה ומנוחה; 195417 ד"התשי, חוק עבודת נשי (ביצוע העברה 

היה על יחידת האכיפה ויחידת התביעה לקבוע בנוהל סדר עדיפויות , )1953 ג"התשי,  הנוערעבודת
הבדיקה העלתה כי סדר עדיפויות  .לטיפול בתיקי חקירה אלו באופ  שיזרז את הטיפול בתיקי 

 .כאלה לא נקבע
י בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה עשר תלונות של נשי  על פיטוריה  בגי  הריו  או טיפול

ובשל ההתיישנות נמנעה , שהטיפול בה  נמש" יותר משנה, פוריות בניגוד לחוק עבודת נשי 
 .האפשרות למיצוי הדי  ע  מעסיקיה 

 הסבירה 2008ת למשרד מבקר המדינה בינואר "בתשובת הלשכה המשפטית של משרד התמ
ות אלא בטעות הלשכה המשפטית כי הסיבה להתיישנות התיקי  אינה נעוצה בהיעדר מדרג קדימוי

 לתיקו  סכו  2006 היחידה סברה כי בעקבות שינוי חקיקה ממאי  משפטית של יחידת התביעה 
 )2006בדצמבר (אול  רק לאחר כשבעה חודשי  , הקנס הוארכה ג  תקופת ההתיישנות לחמש שני 

 .התגלתה הטעות ולכ  תיקי  אלה התיישנו
__________________ 

 החמיר את הענישה על זה והביא לכ  שעבירות 2007&ז"התשס, )35' תיקו  מס(חוק עבודת נשי   17
התיישנות בתו  חמש (הפכו לעבירות מסוג עוו  ) התיישנות בתו  שנה(שלפני התיקו  היו מסוג חטא 

 ).שני 
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תיקי  חלה התיישנות כחודשיי  עד כחצי שנה משרד מבקר המדינה מעיר כי בארבעה מבי  עשרה ה
ולמרות זאת במועד התיישנות  של התיקי  ה  עדיי  , לאחר שהלשכה המשפטית עמדה על טעותה

 .לא טופלו
 ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ê¯ÊÈ˘ ÔÙÂ‡· ÌÈ˜È˙‰ ˙‡ ·˙ Ï Í¯Âˆ ˘È ÈÎ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ

ÈÂÁÈ„ ÌÈÏ·ÂÒ Ì È‡˘.  
 תביעה של מפרי חוק סדרתיי  טיפול בתיקי  יחידת התביעה 

יש בידיה מידע קוד  על זהות מפר החוק , כאשר תיק חקירה מועבר לטיפולה של יחידת התביעה
באמצעות מידע זה יכולה יחידת . לכאורה ועל תביעות אחרות נגדו התלויות ועומדות אצלה

ויות בטיפול ובהתא  לכ" לקבוע סדר עדיפ, התביעה לדעת א  מדובר לכאורה במפר חוק סדרתי
טיפול יעיל במפרי חוק סדרתיי  יש בו כדי להגביר את גור  ההרתעה . בתיקי חקירה שהועברו אליה

 .על מפרי החוק בכלל
שחשוב לאחד בו את תיקי התביעות , הביקורת העלתה שג  הטיפול במפרי חוק סדרתיי  לכאורה

ירות בתחו  חקירה שכלל דוח תיק עב, כ" למשל. מתנהל בעצלתיי , נגד  ולזרז את הטיפול בה 
 16סיכו  חקירה ע  ממצאי  על הפרת חוק שכר מינימו  נותר ללא טיפול ביחידת התביעה מש" 

  . תיקי תביעה11על א) שמדובר בחברה שתלויי  ועומדי  נגדה , חודשי  תמימי 
✩  

‰ÙÈÎ‡‰ Ï˘ È˙Ú˙¯‰‰ Í¯Ú· Ú‚ÂÙ ÌÈ˜È˙· Í˘Ó˙Ó‰ ÏÂÙÈË‰ , È ÈÚ· ‰˙Â ÈÓ‡·Â ‰ÈÂÓÈ„·
¯Â·Èˆ‰ ,ÌÈ ÂÏÈ Ï Ì‚ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó·Â ÌÈ  ÂÏ˙ÓÏ ÔÈ„ ÈÂ ÈÚÏ Ì¯Â‚ ‡Â‰Â . Ú‚ÂÙ ¯·„‰Â ˘È

 ‰ÓˆÚ ‰¯È˜Á‰ ÏÂ‰È · Ì‚-ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ¯˙‡Ï ¯˙ÂÈ ‰˘˜ ˙Î˘Ó˙Ó ‰¯È˜Á‰˘ ÏÎÎ  , Ë¯Ù·
‰ÙÈÎ‡ ÚÂˆÈ·· È˘Â˜ ˘È Ì‰· ÌÈ¯Ê‚Ó· ,ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó ÂÓÎ , È¯ÒÁÏ ÌÈÎÙÂ‰ ÌÈ„Ú‰Â

‰ÏÂÚÙ Û˙˘Ï ˙ÂÁÙ ÌÈËÂ Â ˙Â Ï·Ò .ÂÊÓ ‰¯˙È , ‰ ˘ ˙Â ˘ÈÈ˙Ó‰ Ô‚Ó È˜ÂÁ ÏÚ ˙Â¯È·Ú ˘È
ÔÚÂˆÈ· ¯Á‡Ï ,˜ÂÁ‰ È¯ÙÓ ÌÚ ÔÈ„‰ ÈÂˆÈÓ ÚÂ ÓÏ ÏÂÏÚ Ô‰· ÏÂÙÈË‰ ·ÂÎÈÚÂ. 

Ì„‡ ÁÂÎ· ¯ÂÒÁÓ˘ ˜ÙÒ ÔÈ‡ ,‰ÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈ· Ô‰Â ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ· Ô‰ , ÌÈ·ÂÎÈÚÏ Ì¯Â˙
ÏÈÚÏ ÌÈ¯‡Â˙Ó‰ .Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰Ê ·ˆÓ· ÌÏÂ‡"˙ ,‡‰ ˙„ÈÁÈÂ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ‰ÙÈÎ

 ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ÊÂ¯ÈÊÂ ˙ÂÈÂÓÈ„˜ ‚Â¯È„ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË ÂÁÈË·È˘ ‰„Â·Ú ÈÏ‰  ÚÂ·˜Ï
ÈÂÁÈ„ ÌÈÏ·ÂÒ Ì È‡˘.   

 היק  הענישה ומועילותה
 היק  הענישה בפועל

שיש , יש לה  ג  אפקט של פעילות מנע. תוצאות האכיפה אינ  מצטמצמות רק בענישת מפרי חוק
ג  א  אינ  מסתיימות בהרשעה , פעולות חקירה ומת  התרעות. צמיתבה כדי לסייע ולעודד אכיפה ע
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. אול  לענישה משקל עיקרי בהרתעת מפרי חוקי העבודה. יוצרות אפקט הרתעתי והסברתי, וענישה

ובקנסות שנגזרי  על ידי בית , הענישה מתבטאת בקנסות מנהליי  שמוטלי  על ידי יחידת האכיפה
ג  למהירות בה מטופלת ההפרה ומוענשי  המפרי  יש .  הדי  לעבודה על מפרי חוקי המג

בח  משרד , כדי לעמוד על היק) הענישה ותועלתה בהרתעת מעסיקי  מהפרת החוק. משמעות רבה
שהינה בדר" כלל תוצאה ,  הענישה בפועל מבקר המדינה את המרכיב העיקרי באכיפת חוקי עבודה 

 ):" האכיפהמער(של שילוב פעילות יחידות האכיפה והתביעה 
1. Ì È È Ï ‰  Ó  ˙ Â Ò  הטלת קנס מנהלי במקו  נקיטת הלי" פלילי בבית משפט היא :˜ 

במחקר שנעשה בשנת . אמצעי להגברת כוח ההרתעה ולהפחתת העומס מעל התביעה המשפטית
 ביוזמת פרקליטת המדינה דאז צוי  כי אחד הדברי  שמאפייני  עבירות מנהליות הוא שה  200018

על רוב מפרי חוקי העבודה שנקנסו הוטלו קנסות . נס כספי ירתיע מעשיית עבירות נפוצות שק
 .מנהליי 

  2005משרד מבקר המדינה בח  וניתח את נתוני המינהל שפורסמו בדוחות סיכו  פעילות לשני  
  :על קנסות מנהליי  שהוטלו במסגרת אכיפת חוקי המג , 2006 ו

2006 2005  
˘· ÌÂÎÒ"Á ˙ÂÒ ˜ ¯ÙÒÓ ˘· ÌÂÎÒ"Á ˙ÂÒ ˜ ¯ÙÒÓ ˜ÂÁ‰ 
 חוק שכר מינימו   213 1,629,475 99 735,900
 חוק עבודת נוער 156 703,000 84 437,400
 תקנות עבודת נוער 6 37,500 1 10,000
 )תנאי עבודה(חוק הודעה לעובד  6 9,000 24 49,000
 חוק הודעה מוקדמת לפיטורי  15 27,000 29 47,500
 ק שוויו  הזדמנויותחו 44 137,500 59 165,500

 חוק שעות עבודה ומנוחה 99 700,000 182 1,882,500
  כ"סה 539 3,243,475 478 3,327,300

ÌÂÓÈ ÈÓ ¯Î˘ ˜ÂÁ È¯ÙÓ ˙˘È Ú· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰„È¯È ‰ÏÁ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰ È Â˙  ÁÂ˙È Ó ,
 È‡ÓÓ „ÂÒÈ‰ ÈÂÂ˜· ¯ÎÊÂ‰˘2006 ˙ÈÁÎÂ ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ )‰ ‰Ï˘ÓÓ‰-31 ( ˙ËÏÁ‰·Â

ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ¯ÚÙ‰ ÌÂˆÓˆÏ ÌÈ„Úˆ 19 ,-Ó „¯È ˙ÂÒ ˜‰ ¯ÙÒÓ -213Ï -99  
)21% ˙ ˘· ‰„Â·Ú‰ È˜ÂÁ ˙¯Ù‰ ÏÚ ˙ÂÒ ˜‰ ÏÏÎÓ 2006 .( ‡Â‰ Û‡ „¯È ˙ÂÒ ˜‰ ÌÂÎÒ- 

ÎÓ-1,630,000˘ "Ï Á-735,900˘ "Á . Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ÌÂÎÒ‰ ÈÎ ‰Ï·Ë‰ È Â˙ Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ
 ÌÈ ˘‰ È˙˘· ‰ÓÂ„ ÂÏËÂ‰˘ ÌÈÈÏ‰ Ó‰ ˙ÂÒ ˜‰)Î-3.3ÈÓ ˘ ÔÂÈÏ"Á( , ‚˘Â‰ ÔÂÈÂÂ˘‰ ÌÏÂ‡Â

‰ÁÂ ÓÂ ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ˜ÂÁ ˙¯Ù‰ ÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÒ ˜‰ ÈÓÂÎÒ· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÈÈÏÚÓ ‰‡ˆÂ˙Î .
 ˙ÂÒ ˜‰ ¯ÙÒÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ÁÂ ÓÂ ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ÌÈÈÏ‰ Ó‰ ˙ÂÒ ˜‰ ÈÂÎÈ Ó

Ó „¯È-440· ˙ÂÒ ˜ -2005Ï -296) Î Ï˘ ‰„È¯È-33% (·-2006 ,‰· „¯È ˙ÂÒ ˜‰ ÌÂÎÒÂ Ì‡˙
ÎÓ-2.5ÎÏ -1.4˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á)Î Ï˘ ‰„È¯È-44%.( 

__________________ 
 ).ÈÏÈÏÙ‰ ‰ÚÈ·˙‰ ÏÚ ÒÓÂÚ‰ ,)30.1.2000˙, ר  גזלאו 18
 .4.2.2007& מ1134החלטה  19
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ת למשרד מבקר המדינה הבהיר המינהל כי הירידה במספר הקנסות שהוטלו "בתשובת משרד התמ
אלא , בגי  הפרת חוק שכר מינימו  אינה נובעת כתוצאה מצמצו  הפעילות של יחידת האכיפה

קי חקירה בחוק שכר מינימו   תי292 המתינו להחלטת הלשכה המשפטית 2007משו  שבסו) 
 .2005 תיקי  שהמתינו בסו) שנת 72לעומת 

2. Ô È „  È ¯ Ê ‚  Ï Ú  Ú „ È Ó Â  Ì Â ˘ È ‡  È · ˙ Î  ˙ ˘ ‚ הלי" הגשת כתבי האישו   :‰
 .והדיוני  בבית המשפט ה  בטיפולה ואחריותה של יחידת התביעה

)‡(  ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Â ˘ ÌÂÎÈÒÏ Ï‰ ÈÓ‰ ÌÒ¯Ù˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÁÂ˙È Ó2005Â -2006 ÈÎ ‰ÏÂÚ 
ÙÒÓÓ „¯È Ô‚Ó‰ È˜ÂÁ ˙¯Ù‰ ÏÚ Â˘‚Â‰˘ ÌÂ˘È‡‰ È·˙Î ¯-197Ï -173) Î Ï˘ ‰„È¯È-12% .(

Ó ˙ÁÙ ÌÂÓÈ ÈÓ ¯Î˘ ˜ÂÁ ˙¯Ù‰ ÔÈ‚· Â˘‚Â‰˘ ÌÂ˘È‡‰ È·˙Î ¯ÙÒÓ-90 ˙ ˘· 2005Ï -61 
 ˙ ˘·2006 , ‰ÁÂ ÓÂ ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ˜ÂÁ ˙¯Ù‰ ÔÈ‚· Â˘‚Â‰˘ ÌÂ˘È‡‰ È·˙Î ¯ÙÒÓ· ÂÏÈ‡Â

 ‰ÈÈÏÚ ‰ÏÁ- ˙ ˘· 2005 Â˘‚Â‰ 20È·˙Î ÌÂ˘È‡  , ˙ ˘·Â2006 Â˘‚Â‰ 71ÌÂ˘È‡ È·˙Î . 
)·(  È„È· Â¯Ê‚ ˘ ˙ÂÒ ˜‰ È Â˙  ˙‡ ˙ÊÎ¯Ó ‰ È‡ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰

Ô‚Ó È˜ÂÁ È¯ÙÓ ÏÚ ËÙ˘Ó‰ ˙È· . ˙ÂÒ ˜‰ ÈÓÂÎÒ ÌÂÒ¯Ù· Ï‰ ÈÓ‰ ˜Ù˙ÒÓ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î
„·Ï· ÌÈÈÏ‰ Ó‰ .· ˙ÂÒ ˜‰ ÍÒ-13 ˙ ˘· Â ˙È ˘ ÔÈ„ È¯Ê‚ 2006 ‰È‰ 952,700˘ " Á) Ì‰Ó

 ‰·Â‚· ÌÂÓÈ ÈÓ ¯Î˘ ˜ÂÁ ˙¯Ù‰ ÔÈ‚· „Á‡ Ò ˜266,300˘ "Á.( 
הביקורת מעירה כי ראוי שהלשכה המשפטית תנהל מעקב אחר גזרי הדי  וסכומי הקנסות כדי 

 .לעמוד על היק) הענישה
ת למשרד מבקר המדינה הודיעה הלשכה המשפטית כי בעקבות הערת משרד "בתשובת משרד התמ

 . את סכומי הקנסות שהוטלו על הנאשמי  על ידי בתי הדי מבקר המדינה היא תרכז
3.  ÌÈÈÏ‰ Ó‰ ˙ÂÒ ˜‰ Ï˘ ‰ÈÈ·‚‰ Û˜È‰-ÌÈÈÏ‰ Ó‰ ˙ÂÒ ˜‰ ˙‡ ‰ÏÈËÓ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ  .

˙ÂÒ ˜ ˙ÈÈ·‚Ï ÊÎ¯Ó‰ È„È ÏÚ ˙È˘Ú  ˙ÂÒ ˜‰ ˙ÈÈ·‚ , È˙· ˙Ï‰ ‰·˘ ˙Â‡ˆÂ‰Â ˙Â¯‚‡
ËÙ˘Ó‰ .¯ÂÓ‡Î , ÌÈ ˘· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ ‰ÏÈË‰ Ï‰ ÈÓ‰ È Â˙  ÈÙÏ2005Â -2006 ˙ÂÒ ˜ 

Î ÍÒ· ÌÈÈÏ‰ ÈÓ-3.3˘ ÔÂÈÏÈÓ "‰ ˘· Á .˙ÂÒ ˜ ˙ÈÈ·‚Ï ÊÎ¯Ó‰ È Â˙  ÈÙÏ , ÌÈ ˘‰ ÔÈ‚· Â·‚ 
 ˙ ˘ ÛÂÒ „Ú ˙Â¯ÂÓ‡‰2007Î ÍÒ· ˙ÂÒ ˜ -1.7˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á)Î-52% (ÎÂ-880,000˘ " Á

)Î-27%( ,‰Ó‡˙‰· .ÍÂÓ  ‰È‰ ‰ÈÈ·‚‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ ÌÈ Â˙ ‰Ó . ‰ÙÈÎ‡‰ ˙Â‡ˆÂ˙
‰˘ ÈÙÎ‰ÈÚ·‰ Û˜È‰ ÏÚ ˙Â ÂÚ Ô È‡ ÌÈÈÏ‰ Ó‰ ˙ÂÒ ˜‰ ˙ÈÈ·‚· ˙Â‡Ë·˙Ó Ô. 
והוסי) כי , ת הסכי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי היקפי הגבייה נמוכי "משרד התמ

וכי למינהל , האחריות לגבית הקנסות המנהליי  מוטלת על המרכז לגביית קנסות במשרד המשפטי 
ת מקיי  דיוני  ע  משרד המשפטי  לבחינת "משרד התמ. הסדרה ואכיפה אי  כל נגיעה בהלי" זה

 .חלופות לנושא
4.  „‚  ˙Â ÂËÏ˘‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙Â¯È‰Ó ‡Â‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÈÚÂÓÂ ˙ÂÏÈÚÈ· ·Â˘Á ·ÈÎ¯Ó

˜ÂÁ È¯ÙÓ . ÌÈ ˘· ÂÏËÂ‰˘ ÌÈÈÏ‰ Ó‰ ˙ÂÒ ˜‰ È Â˙ Ó2004-2006 ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÈÂˆÓ‰ 
Á‰ ÚˆÂÓÓ‰ ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ  ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ·˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙„ÈÁÈ· ˜È˙‰ ˙ÁÈ˙ÙÓ Ï

Î ‰È‰ ÈÏ‰ Ó‰ Ò ˜‰ ˙ÏË‰ „ÚÂÓÏ „ÚÂ ‰ÙÈÎ‡‰-540 ÌÂÈ -ÈˆÁÂ ‰ ˘Î . 
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5.  ÁÂ„·54·  ' È„„Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˙„Â·Ú ˙ÂÏÈÚÂÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ÈÎ ÔÈÂˆ

ÚÂˆÈ· , ¯ÂÚÈ˘ Â‡ ÌÂÓÈ ÈÓ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ ˙¯Ù‰ ‰˜„·  Ì‰È·‚Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎ ÍÒ ÔÂ‚Î
Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ˘ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ¯Â˙È‡‰Â¯ÙÂ‰ ÌÂÓÈ ÈÓ ¯Î˘Ï  . ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰ Í¯ÚÈ˙˘ ÈÂˆ¯ ÔÎ ÂÓÎ

‰ÙÈÎ‡‰ ¯ÂÙÈ˘·Â ˙Â˜ÂÙ˙· ˙ÂÓ‚Ó ÏÚ ÚÈ·ˆ˙˘ ÌÈ ˘‰ . ‚ÈˆÓ˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÈÎ ‡ˆÓ  Â ˙˜È„··
ÚÂˆÈ· È„„Ó ‡ÏÂ „·Ï· ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ Â˙  Ì‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÈÚÂÓ ÏÚ Ï‰ ÈÓ‰.  

✩  
 ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ-È˜ÂÁ È¯ÙÓ ÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÒ ˜‰ ¯ÙÒÓ ˙ Ë˜‰ Â ÈÈ‰„  ÏÚÂ ÏÏÎ· ‰„Â·Ú‰ 

 ˙ ˘ ÔÈ· ‰ÏÁ˘ Ë¯Ù· ÌÂÓÈ ÈÓ ¯Î˘ ˜ÂÁ È¯ÙÓ2005 ˙ ˘Ï 2006 , ÍÂÓ ‰ ‰ÈÈ·‚‰ ¯ÂÚÈ˘
 ÌÈ ˘· ÌÈÈÏ‰ Ó‰ ˙ÂÒ ˜‰ Ï˘2005-2006 , ˙ÏË‰ „ÚÂÓ „Ú ‰¯È˜Á‰ È˜È˙· ÏÂÙÈË‰ Í˘ÓÂ

 ÈÏ‰ Ó‰ Ò ˜‰-Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ Û˜È‰˘ ÌÈ„ÓÏÓ " ˙ÂÒ ˜‰ ˙ÈÈ·‚ Û˜È‰Â ˙
ÈÈ·‚Ï ÊÎ¯Ó‰ ‰·Â‚˘Ô‚Ó‰ È˜ÂÁ Ï˘ Ì˙¯Ù‰· ˙Â‡  ÔÙÂ‡· ÏÙËÏ È„Î Ì‰· È„ ‡Ï ˙ÂÒ ˜ ˙.   
 היעילות והמועילות ניתוח גורמי אי

ממצאי הביקורת דלעיל מצביעי  על כשלי  וליקויי  שיש בה  כדי לפגוע ביעילותה של האכיפה 
  :קר להל  עי. משרד מבקר המדינה ניתח חלק מהגורמי  שפגעו ביעילות ובמועילות. ובמועילותה

 הקצאת כוח אד  ליחידות האכיפה והתביעה
 ארבעה מה  עוסקי  באכיפת חוק   מפקחי  23יחידת האכיפה ביצעה את תפקידה באמצעות  .1

. עוסקי  באכיפת שאר החוקי ) כולל שלושה ממוני  מחוזיי ( האחרי  19, שעות עבודה ומנוחה
 16כלומר היחידה אכפה ,  מפקחי ביקורי השטח של המפקחי  נעשי  בצוותי  המורכבי  משני

צוותי האכיפה היו אחראי  ). לא כולל הממוני  המחוזיי ( צוותי  בלבד 8חוקי מג  באמצעות 
 ארבעה  א "ת;  שני צוותי  חיפה : לביצוע פעולות אכיפה בארבעה מחוזות בחלוקה הבאה

 . צוות עובדי  לכל מחוז ירושלי  והדרו  ; צוותי 
)‡( ˆ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó È˙ ˘ ÁÂ„· „ÂÚ ÚÈ·54· ' ÌÈÁ˜ÙÓ‰ Ï˘ ËÚÂÓ‰ ¯ÙÒÓ‰ ÏÚ

ÌÈÈÏ‡¯˘È ÌÈ„·ÂÚ È˜ÈÒÚÓ ÏÚ ‰„Â·Ú‰ È˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ . Â˙Ó˜‰ Ú‚¯Ó ÏÚÙ Ï‰ ÈÓ‰
Ô‚Ó‰ È˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Ï ÌÈÙÒÂ  ÌÈ·‡˘Ó ‚È˘‰Ï . ¯ÙÒÓ ‰ Â˘ ‡Ï ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î Í˘Ó·

‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ· ÌÈÁ˜ÙÓ‰. 
כתוצאה מכ" התקשה . ו תקני כוח אד  לפעילותו פעל המינהל בלא שנקבע2007יצוי  כי עד שנת 

משו  שבמקרי  אלה לא התפנה תק  , המינהל לגייס עובדי  במקו  עובדי  שפרשו מעבודת 
 .לאיוש
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)·(  ¯‡Â¯·Ù· ˜¯2007‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ 20Ó˙‰ ¯˘Ï ˙Â¯Â‰Ï ¯‡˘‰ ÔÈ· "˙ , ÛÂ˙È˘·
¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÌÚ , ÌÈ ˘· ÏÈ„‚‰Ï2007-2008‚¯„‰· Ï‰ ÈÓ· Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙‡ ‰ , ‰ÙÒÂ‰Ï „Ú

 Ï˘47 ‰ËÓ È„·ÂÚÂ ÌÈÁ˜ÙÓ )23 ˙ ˘· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈÏ Ì‰Ó 2007( ,Â-69 ÌÈË „ÂËÒ 
 ˙ÂÈ ÓÊ ˙Â¯˘Ó· Â„·ÚÈ˘)46 ˙ ˘· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈÏ 2007 .( ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Â·˜Ú·

Ï‰ ÈÓÏ ÌÈ ˜˙ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ  ‰Ú·˜ . ¯·ÓËÙÒ „Ú ÌÏÂ‡2007 ‰„Â·ÚÏ ËÏ˜  
Ï· „Á‡ ˘„Á „·ÂÚ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ· „·) ‰Ú·˜ ˘ ˙ÙÒÂ˙‰ ˙ÓÂÚÏ- 23ÌÈ„·ÂÚ  (Â-30 

 ÌÈË „ÂËÒ) ˙ÓÂÚÏ46.( 
נמצא המינהל בעיצומו , 2007אוגוסט  בחודשי  מרס, בעת עריכת הביקורת על אכיפת חוקי המג 

 היה המינהל בעיצומו של 2007בסו) שנת . של תהלי" הקליטה וההכשרה של הסטודנטי  בלבד
. הביקורת בדקה אפוא את המצב לפני תגבור האכיפה. תתהלי" קליטת עובדי  במשרות צמיתו

וע  זאת היא אינה מבטיחה את יעילות , קליטת העובדי  החדשי  חיונית להרחבת האכיפה
תיקו  הליקויי  עליה  מצביעה הביקורת יסייע לשיפור יכולת האכיפה ולהפעלה יעילה . הפעלת 

 .יותר של כוח האד  שיעמוד לרשות האכיפה בעתיד
)‚(  ˙Ó˜‰ ‰È‰ Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ˘„ÁÓ ÔÂ‚¯‡· ¯˙ÂÈ· ÌÈÈ ÂÈÁ‰Â ÌÈÈ˙Â‰Ó‰ ÌÈÈÂ È˘‰ „Á‡

Ï‰ ÈÓÏ ‰ËÓ ˙„ÈÁÈ , ‰ÙÈÎ‡ ˙È Î˙ ˙ÎÈ¯ÚÏ ˘¯„ ‰ ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ˙‡ ¯‡˘‰ ÔÈ· ÊÎ¯˙˘
˙ÂÈ ÈÚÈ„ÂÓ ˙ÂÚÈ„È ÏÚ ˙˙˙˘ÂÓ‰ ˙È˙ÙÂ˜˙ . Ì¯Ê È„È ÏÚ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙·˙Î‰ ˙‡ ÔÊ‡Ï È„Î ˙‡Ê

 ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈÏ ÚÈ‚Ó‰ ˙Â ÂÏ˙‰) ÔÏ‰Ï Â‡¯- ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„Ò·Â ‰„Â·Ú ˙È Î˙· Í¯Âˆ‰ 
‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ· .( ¯Â·‚˙ „ˆÏ ‰ËÓ‰ ¯Â·‚˙Ï ˘¯ÂÙÓ· ‰ÒÁÈÈ˙‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Ì‚

ÌÈÁ˜ÙÓ‰ . „¯˘Ó È„È ÏÚ ÂÓÒ¯ÂÙ ‰ËÓ‰ ˙‡ ˙Â·ÈÎ¯Ó‰ ˙Â¯˘Ó Ú·¯‡Ï ÌÈÈÓÈ Ù ÌÈÊ¯ÎÓ
Ó˙‰" È‡Ó· ˙2007. 

מרכז , מתו" הארבעת למשרד מבקר המדינה הודיע המינהל כי שתי משרות "בתשובת משרד התמ
 .משרת מרכז מודיעי  טר  אוישה. אוישו, תיאו  בקרה והסברה ומרכז קנסות

2.  ‰ÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈÏ ¯˘‡·-Ó˙‰ „¯˘Ó· ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ " ÌÈ ˜˙ ‰˘ÈÓÁ ‰˙ˆ˜‰ ˙
ÂÚ Ï˘"ÌÈÈÏ‡¯˘È ÌÈ„·ÂÚ È˜ÈÒÚÓ È„È· Ô‚Ó È˜ÂÁ ˙¯Ù‰ Ï˘ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈËÏ „ . ˙ ˘·2006 

ÈÈ ˘ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂÌÈ˘ÈÂ‡Ó ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈ ˜˙‰Ó Ì . ‰˙ÏÂÎÈ ‰Ú‚Ù  ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î
‰¯È˜Á‰ È˜È˙· ÏÙËÏ ‰ÚÈ·˙‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘. 

כדי ) מיקור חו0(ד חיצוניי  "ת פרס  מכרז לרכישת שירותי  משפטיי  באמצעות עו"משרד התמ
 .2007מועד הגשת ההצעות נקבע לאוקטובר . להיעזר בה  לצור" אכיפת חוקי עבודה

 למשרד מבקר המדינה הודיעה הלשכה המשפטית כי הצפי לסיו  הליכי ת"בתשובת משרד התמ
  .א  לא יחולו עיכובי  עקב תביעות משפטיות, המכרז למיקור חו0 הוא בתו" חודשיי 

 קביעת יעדי האכיפה ביחידת האכיפה
קביעת יעדי אכיפה שנתיי  ומדדי  כמותיי  להערכת העמידה בה  אמורי  לסייע בהשגת המטרה 

הגדרות היעדי  והמדדי  ה  א) הבסיס לבניית להכנת תכנית . ת של יחידת האכיפההמרכזי
צוי  כי יעדי האכיפה השנתיי  היו כלליי  ולא התייחסו ' ב54בדוח שנתי . העבודה השנתית

 .להתפלגות הפרת החוק במשק
__________________ 
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 ÌÈ ˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰2005-2007 ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂˆÂ·˜ ˙¯·‚ÂÓ ‰ÙÈÎ‡Ï ÌÈ„ÚÈÎ ÂÚ·˜  

ÓÂ ˜ÂÁ‰ ˙¯Ù‰Ï ÌÈ„ÚÂÓ‰ ÌÈ˜ÈÒÚ)Ï˘ÓÏ ,ÌÈ˙Â¯È˘ È Ï·˜Â ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó( , ÏÚÂÙ· ÌÏÂ‡
‰Ï‡ ˙ÂˆÂ·˜· ˙ÈÙÈˆÙÒ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈÈ˙ÂÓÎ ‰ÙÈÎ‡ È„ÚÈ Â·ˆÂ‰ ‡Ï .Ï˘ÓÏ ÍÎ , „ÚÈ Ú·˜  ‡Ï

 ˙ÂˆÂ·˜· ÌÂÓÈ ÈÓ‰ ¯Î˘Ó ÍÂÓ  ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ ÔÈ‚· Úˆ·Ï ˘È˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ¯ÙÒÓÏ È˙ÂÓÎ
˙Â Â˘‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰. 

, 2008ת למשרד מבקר המדינה הודיע המינהל כי בתכנית העבודה לשנת " התמבתשובת משרד
נקבעו ג  יעדי  כמותיי  בהתא  , ת בסמו" למועד תו  הביקורת"שהוגשה להנהלת משרד התמ

  .לגידול הצפוי במשאבי 
 הצור  בתכנית עבודה ובסדר עדיפויות ביחידת האכיפה

שנקבע על פי החוקי  שיש , ה לפי סדר עדיפויותתכנית עבודה תקופתית אמורה להכתיב אכיפ .1
היא מכוונת את סדר . עדיפות לאכיפת  ועל פי המגזרי  שיש עדיפות לאכו) בה  את חוקי המג 

עריכת , קביעת נושאי הביקורת, תו" הדגשת מספר ביקורי פיקוח נדרשי , היו  של המפקחי 
על הפרת חוק על ידי מעסיק  לעובדי  והרחבות של בדיקות תלונה של עובדי  , ביקורי  חוזרי 

קביעת נושאי הביקורת בתכנית עבודה תקופתית חיונית כדי לתת משקל רב . נוספי  של אותו מעסיק
 . כגו  אכיפת תשלו  שכר מינימו  לעובדי , יותר לחוקי  שיש להדגיש את אכיפת 

. תכנית עבודה מפורטתכי ביקורי הפיקוח לא נערכו על פי ' ב54מבקר המדינה הצביע בדוח  .2
ת כי הנהלת המשרד החלה במהל" יסודי של הכנת " הודיע משרד התמ2003בתשובתו מנובמבר 

 .תכניות עבודה לכל יחידות המשרד
 ˙Â ÂÏ˙‰ Ì¯Ê È„È ÏÚ ‰·Â¯· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ ˙ÏÂÚÙ ˙·˙ÎÂÓ ÏÚÂÙ· ÈÎ ‡ˆÓ  ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È··

Î ÌÈ„ÚÈ ˙Ë¯ÙÓ‰ ˙È˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ÔÈ‡Â ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ÌÈ Â˘ ‰ÏÂÚÙ ÈÓÂÁ˙Ï ÌÈÈ˙ÂÓ
‰„Â·Ú‰ È˜ÂÁ Ï˘ ÌÈÙÈÚÒÏ Ì‡˙‰·Â .ÌÈÓÂÊÈ ‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆ·Ó ˙Î¯ÂÚ Ì Ó‡ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ ,

˙ÈÏÏÎ‰ ‰ ÂÓ˙‰ ˙‡ ‰·¯ ‰„ÈÓ· ‰ ˘Ó Â È‡˘ ÌÈÚˆ·Ó Ï˘ ËÚÂÓ ¯ÙÒÓ· ¯·Â„Ó ÌÏÂ‡. 
‰ÈÂ‡¯‰ ·Ï‰ ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ Ï·˜Ó Â È‡ ÌÈ¯ÊÂÁ‰ ÌÈ¯Â˜È·‰ ‡˘Â  . ¯Â˜È· ‰˘Ú  ÏÏÎ Í¯„·

 ÛÒÂ  ÁÂ˜ÈÙ˙ÙÒÂ  ‰ ÂÏ˙ ˙Ï·˜˙Ó Ì‡ ˜¯ ‰„Â·Ú ÌÂ˜Ó· . ‰˘‚„‰‰ ÈÎ ‰˜È„·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ
 Ï˘ ÈÙÈˆÙÒ‰ ‰¯˜Ó‰ ˙˜È„·Ï ¯·ÚÓ ‰¯È˜Á‰ ˙·Á¯‰· Ì‚ ˙Ú‚ÂÙ ˙Â ÂÏ˙Ï ‰ ÚÓ Ô˙Ó ÏÚ

Ô ÂÏ˙Ó‰ .Ï˘ÓÏ ÍÎ , Ô˙ÓÏ ‰¯·Á· „·ÂÚ Ï˘ ‰ ÂÏ˙ ˙Â·˜Ú· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ· Á˙Ù ˘ ˜È˙·
‰¯ÈÓ˘ È˙Â¯È˘ ,Ú ¯„‚Â‰˘ ¯Ê‚Ó"˘ ¯Ê‚ÓÎ Ï‰ ÈÓ‰ È‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ Â· ¯È·‚‰Ï ˘È ,

„·ÂÚ‰ Ï˘ ˙ÈÙÈˆÙÒ‰ ‰ ÂÏ˙‰ ‰˜„·  ,„·Ï· Ô ÂÏ˙ÓÏ ÌÂÓÈ ÈÓ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ È‡ Â ÈÈ‰„ .
 ¯ÒÁ ÌÂ˘È¯ Ï˘ Í¯„· ÌÂÓÈ ÈÓ‰ ¯Î˘ ˜ÂÁ ˙‡ ‰¯·Á‰ ‰¯Ù‰ ‰·˘ ‰ËÈ˘‰ ‰Ë¯ÂÙ ‰ ÂÏ˙·

‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ Ï˘ .‰¯·Á‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ ÒÂÙ„ ‰È‰ ‰Ê˘ ÍÎÓ ¯Ú˘Ï ‰È‰ Ô˙È  , ‰¯È˜Á‰ Í‡
¯Â‰ ‡ÏÌÈÙÒÂ  ÌÈ„·ÂÚÏ ‰·Á. 

 ˘È˘ ÍÎ· Ì‚ ÔÂÓË ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈÏ ÚÈ‚Ó‰ ˙Â ÂÏ˙‰ Ì¯Ê ÏÚ ˙ÂÎÓ˙Ò‰·˘ ÔÂ¯ÒÈÁ‰
‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ Ï‡ Ô‰Ï˘ ˙Â˘È‚ ‰˘ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ,ËÙ˘Ó‰ ˙È· Ï‡ ÂÓÎ ,‰ÎÂÓ  ‡È‰ .

‰¯·Á· ˙Â˘ÏÁ‰ ˙ÂˆÂ·˜‰ ,‰Ù˘ ÈÈ˘˜Â ‰ÎÂÓ  ‰ÏÎ˘‰ ˙Ó¯Ó ˙ÂÏ·ÂÒ‰ , ÍÎÈÙÏ ˙Â˘˜˙Ó
ÂÏ˙‰ÏÂ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈÏ ˙Â ÙÏ‰„Â·Ú È˜ÂÁ ˙¯Ù‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î ˙ÂÚÈ‚Ù ÏÚ Ô  . ‰Ï‡ ˙ÂˆÂ·˜

Ô‚Ó‰ È˜ÂÁ ˙¯Ù‰ ÔÈ‚· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˙Â¯Á‡Ó ¯˙ÂÈ ÔÚ·ËÓ ˙Â„ÚÂÓ , ·ÈÈÁÓ ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú ÔÎÏÂ
Ô‰È ·Ï ¯˙ÂÈ ‰·ÂË ‰ ‚‰ ˙ÁË·‰ ÏÚ ˙È˙ÙÂ˜˙ ÁÂ˜ÈÙ ˙È Î˙· ˘‚„ ÌÈ˘Ï.  



 1127  המסחר והתעסוקה,משרד התעשייה

 ניתוב תיקי  בהתא  לסדר עדיפויות ביחידות האכיפה והתביעה
מחייבת , עליה הצביעה הביקורת, ת ע  תופעת הטיפול המתמש" בתיקי החקירהההתמודדו .1

 .מעקב שיטתי אחר ניתוב התיקי  בהתא  לסדר העדיפויות שנקבע
‚· ˙˜ÈÒÙ·"ı21 ÈÎ ÔÈÂˆ " Ï˘ ˙ÂÎÓÒÂÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ÏËÂÓ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ Ï˘ „È˜Ù˙‰

È¯Â·Èˆ‰ Ï‰ ÈÓ‰ ...È˘¯„ ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ÌÈ„˜ÙÂÓ ˙ÂÎÓÒÂÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È·˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡Ï Ì .
ÌÈ˜ÂÁ‰ ÏÎ Ï˘ ‰‡ÏÓ ‰ÙÈÎ‡ Í¯ÂˆÏ ÌÈ˜ÈÙÒÓ Ì È‡ ÌÏÂÚÏ ‰Ï‡ ÌÈ·‡˘Ó .ÔÎÏ , ÏÚ ‰ÓÂ˘

ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰ÙÈÎ‡‰ È„Úˆ ˙‡ ÏÎÏÎÏ ˙ÂÎÓÒÂÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ , ˙ÂÈ È„ÓÏ Ì‡˙‰·
˙Â·ÈÒ ‰ ÌÚ ÌÈ ˙˘Ó‰ ˙ÂÙÈ„Ú È¯„Ò ÈÙÏÂ ‰ÙÈÎ‡." 

. יעת סדר עדיפויות בתיקי ת לדו  בקב" ביקש המינהל מהלשכה המשפטית בתמ2006במרס  .2
, בפרט בחברות שמירה(המינהל הציע לתת עדיפות לתיקי  העוסקי  בהפרת חוק שכר מינימו  

ובפיטורי נשי  בהריו  ) ובמקרי  בה  היק) הפרת החוק הוא גדול, בחברות כוח אד , ניקיו 
 .ובמקרי  של תלונה חוזרת

, הציעה יחידת האכיפה פתרו , ה המשפטיתבדיו  שהתקיי  באפריל אותה שנה בי  המינהל ללשכ
לפיו יתמקדו מפקחי היחידה במש" ארבעה חודשי  בסיו  חקירות קיימות ולא יטפלו בתלונות 

, ת ציי  שא  קביעת סדר עדיפויות מובילה לגניזת תיקי "סג  היוע0 המשפטי דאז בתמ. חדשות
ת ושל היוע0 המשפטי "מחייבת החלטה מעי  זו אישור של היוע0 המשפטי של משרד התמ

ת ליוע0 המשפטי של המשרד "במכתב מיוני אותה שנה של סג  היוע0 המשפטי דאז בתמ. לממשלה
אי  זה הוג  כלפי יחידת האכיפה המתמודדת . "צוי  כי אי  מנוס מלקיי  דיו  בנושא סדר העדיפויות

 רק מכוח הנחיית ולו(ע  הביקורת לבדה כאשר לנו יש מה לומר ואנו אמורי  להיות מעורבי  
 )".22היוע0 המשפטי האמורה

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , ËÒÂ‚Â‡2007 ,Ó˙‰ „¯˘Ó"˙ , ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ
 ÌÈÏ·ÂÒ Ì È‡˘ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰˘ ÁÈË·È˘ ˙ÂÈÂÓÈ„˜ ‚Â¯È„ ÂÚ·˜ ‡Ï ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰Â

Ê¯ÂÊÈ ÈÂÁÈ„ ,‰· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÙÈÁ„Ï Ì‡˙‰· ÔÈÈ„Ú ÌÈ·˙Â Ó Ì È‡ ÌÈ˜È˙‰ ÔÎÏÂÌ. 
ת למשרד מבקר המדינה הודיע המינהל כי להערכתו קביעת סדר עדיפויות "בתשובת משרד התמ

הדיוני  שנערכו באותה עת בנושא הגדלת כוח האד  למינהל עיכבו את . הייתה תורמת ליעילותו
הלשכה . בהנחה שתוספת כוח האד  תמנע את הצור" בקביעת סדר עדיפויות, אישור ההצעה

לכ  החליט . כי משמעות ההצעה שגובשה הייתה מחיקת עברות מספר החוקי המשפטית הוסיפה 
התוצאה הייתה . ת"היוע0 המשפטי של המשרד להעלות את הנושא להתייעצות ע  שר התמ

 .הירתמות השר למאמצי  להגדיל את כוח האד  העוסק באכיפה
ÊÈ ‚ Á¯Î‰· ‰˘Â¯ÈÙ ÔÈ‡ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„Ò ˙ÚÈ·˜ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÌÈ˜È˙ ˙ , ‡Ï‡

ÌÈÙ„ÚÂÓ‰ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ÊÂ¯ÈÊ .‡·¯„‡ ,È‡ ‡˜ÂÂ„- ˙ÊÈ ‚Ï ‰Ó¯‚ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„Ò ˙ÚÈ·˜
˙Â ˘ÈÈ˙‰ Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ˘ ÌÈ˜È˙ . Ì„‡‰ ÁÂÎ ¯Â·‚˙ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ

 ÏÂÙÈË· ˙ÂÈÂÓÈ„˜Â ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„Ò ˙ÚÈ·˜· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÏË·Ó Â È‡ Ô‚Ó‰ È˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡· ˜ÒÂÚ‰
È·˙Â ‰¯È˜Á È˜È˙·‰Ú. 
__________________ 
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ת למשרד מבקר המדינה ציי  המינהל כי למרות הגידול במשאבי  המוקצי  "בתשובת משרד התמ

הוא פועל בשיתו) היוע0 המשפטי של המשרד לקביעת אכיפה סלקטיבית אשר תאפשר , למינהל
  .ניצול נכו  ומועיל של האכיפה

 תיק נהלי  ביחידת האכיפה
ת ציי  בתשובתו "משרד התמ. ספר נהלי  מעודכ על חשיבותו של ' ב54מבקר המדינה עמד בדוח 

 . כי המשרד פועל להכנת תיק נהלי  מסודר באמצעות חברה חיצונית2003מנובמבר 
‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈÏ ÌÈÏ‰  ¯ÙÒ ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÍÈ¯‡˙ ‡ÏÏ Ì‰ ÌÏÂ‡ ÌÈÏ‰  Ì ˘È

„¯˘Ó· ˙ÂÎÓÒ ÏÚ· Ì¯Â‚ Ï˘ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏÂ ,Ì˙ÂÙ˜˙ ‰¯Â¯· ‡Ï ÔÎÏÂ .ÈÎÓÒÓ Ì ˘È Ì
Ï‰Â  Ï‡Î Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÒÁÈÈ˙Ó˘ , ÌÈ ÈÈÙ‡Ó Ì‰· ÔÈ‡ ÌÏÂ‡)Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ÈÓ˘¯ ¯ÈÈ "˙ (

¯˘Â‡˘ Ï‰Â · ¯·Â„Ó˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ‰. 
ת למשרד מבקר המדינה הודיע המינהל כי הוא מקבל את עמדת המבקר ויעג  "בתשובת משרד התמ

  .את הנהלי  הקיימי  במסמ" רשמי ומסודר
✩  

Ú ‰˙˘Ú  Ô‚Ó‰ È˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Ó˙‰ „¯˘Ó È„È Ï"˜ÈÙÒÓ Ì„‡ ÁÂÎ ˙‡ˆ˜‰ ‡ÏÏ ˙ , ÈÏ·Ó
‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂˆÂ·˜Â ‰˜ÒÚ‰ ÈÙ ÚÏ ÌÈÈ˙ÂÓÎ ‰ÙÈÎ‡ È„ÚÈ ÂÚ·˜ÈÈ˘ , ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ‡ÏÏ

 ˜È˙· ÏÂÙÈËÏ ıÏÓÂÓ‰ ÔÓÊ‰ Í˘ÓÂ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„ÒÏ Ì‡˙‰· ÌÈ˜È˙ ·Â˙È  ‡ÏÏÂ ˙È˙ÙÂ˜˙
‰ÚÈ·˙Â ‰¯È˜Á .ÚÙ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÂÓ·Â ˙ÂÏÈÚÈ· ÚÂ‚ÙÏ È„Î ‰Ï‡ ÌÈÏ˘Î· ˘È‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÂ. 

Ó˙‰ „¯˘Ó ˙‡ ·ÈÈÁÓ ‰Ê ·ˆÓ" ÌÈÚ‚ÂÙ‰ ÌÈÏ˘Î‰ ˙¯Ò‰Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ Ï ˙
‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÈÚÂÓÂ ˙ÂÏÈÚÈ· . ˙ÙÈÎ‡· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙‡Ê

Ô‚Ó‰ È˜ÂÁ , ¯‡Â¯·Ù· ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ2007 ,È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ÏˆÂ È.   
 אכיפה במגזר המיעוטי 

,   מאופיי  במערכת נורמטיבית וחברתית שבשילוב ע  גורמי  אחרי  שנזכרו לעילמגזר המיעוטי
מאלצת את השכבות החלשות להסכי  ע  הפגיעה בזכויות העובד , כגו  תלות רבה במעסיקי 

במגזר . ומקשה עוד יותר על הפנייה למוסדות השלטו  והממסד הישראלי, המוקנות לה  על פי חוק
ושיתו) הפעולה של אוכלוסיית , ל המונח אכיפה בקונוטציות שליליותהמיעוטי  טעו  בדר" כל

כל אלה מובילי  להגדרת מגזר המיעוטי  על ידי . המיעוטי  ע  יחידת האכיפה הוא נמו" ביותר
 .יחידת האכיפה כיעד אכיפה מועד)

 ,המתבטא במיעוט התלונות על הפרת חוקי מג , במגזר זה" קשר שתיקה"להערכת המינהל קיי  
אכיפת חוקי . למרות הערכת הגורמי  הנוגעי  בדבר שמגזר זה מתאפיי  בשיעור גבוה של הפרה כזו
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אלא , ת"מג  במגזר המיעוטי  אינה יכולה אפוא להתבסס רק על תלונות המגיעות למשרד התמ
 .נדרש לערו" מבצעי אכיפה יזומי 

במסגרתו נערכו  .המיעוטי  יזמה יחידת האכיפה מבצע אכיפה ראשו  במגזר 2004בסו) שנת  .1
בביקורות אלה .  מקומות עבודה שוני  בעיר שפרע 56  ביקורי פיקוח והדרכה ב2004בסו) דצמבר 

נער" תשאול . ניתנה למעסיקי  הדרכה על חוקי המג  השוני  תו" התמקדות בחוק שכר המינימו 
אכיפה דיווח למנהל מנהל יחידת ה. בקרב העובדי  על מנת ללמוד מה  על תנאי עבודת  ושכר 

זאת במטרה לערו" ביקורי  . המינהל על המעסיקי  שהתעורר חשש כי אינ  עומדי  בחוקי המג 
 . מקומות עבודה כאלה25  ערכה יחידת האכיפה ביקורי  חוזרי  ב2005במאי . חוזרי  אצל 

‰¯È˜Á‰ ˙ÁÈ˙Ù ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙ ˘Ó ‰ÏÚÓÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰Ï‡‰ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ Ï˘ ÌÈ˜È˙‰ ˙˜È„· ,
ÏÂÈ· È2007 ,· ÏÂÙÈË‰ ÌÈÈ˙Ò‰-23ÌÈ˜È˙  :·-20ÌÈ‡ˆÓÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï Ì‰Ó  ; ‡Ï ÛÒÂ  ˜È˙·

‰Ó˘‡ ˙ÁÎÂ‰Ï ˙ÂÈ‡¯ Â‡ˆÓ  ;ÈÏ‰ Ó Ò ˜ ÏËÂ‰ ÌÈ˜È˙ È ˘· . ÌÈ˜È˙‰ È ˘Ï ¯˘‡·
ÌÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë Ì‰· ÏÂÙÈË‰˘ : ˙„ÈÁÈ ÏÂÙÈË· ÔÈÈ„Ú ‡ˆÓ  È ˘‰Â ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˘‚Â‰ „Á‡·

‰ÙÈÎ‡‰. 
ינה הסביר המינהל את הפרי הדל של המבצע בקשיי  ת למשרד מבקר המד"בתשובת משרד התמ

 העובדי  מסרבי   במגזר הערבי " קשר השתיקה"לגבש את הראיות הנדרשות להוכחת עברה בשל 
ומעדיפי  לאשר את דברי המעסיקי  ולעמוד לצד  ג  כאשר , לשת) פעולה ע  המפקחי 

 .המפקחי  מתרשמי  שהאמת אחרת
הודיעה יחידת האכיפה כי בכוונתה לערו" עוד שני , 2.1.05יו  מ, בסיכו  ביניי  של המבצע .2

כדי להגביר את המודעות והשמירה על זכויות העובדי  , אחד בצפו  ואחד בדרו , מבצעי  דומי 
 .במגזר המיעוטי 

ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ÛÒÂ  ‰ÙÈÎ‡ Úˆ·Ó Í¯Ú  ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú . ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
‰Î¯Ú ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘‰ ˘ÂÏ˘· ¯Ê‚Ó· Ô‚Ó È˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Ï „·Ï· „Á‡ Úˆ·Ó ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ 

ÌÈËÂÚÈÓ‰ .„·Ï· „Á‡ ·Â˘ÈÈ· Í¯Ú  Úˆ·Ó‰. 
יחידת האכיפה הסבירה לביקורת כי לא ערכה מבצעי אכיפה נוספי  במגזר המיעוטי  משו  שלא 

כמו כ  טענה כי לא נעשתה במגזר זה אכיפה . זכתה לשיתו) פעולה של רשויות מקומיות במגזר זה
 .ל ממש בשל הרגישות החברתית הכרוכה בהפעלה לראשונה של אכיפה במגזר זהש

ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙·Á¯‰Ï ÌÈÎ¯„ ‡ÂˆÓÏ ‰Ò Ó Ï‰ ÈÓ‰ : ¯ÓÂÁ ˙ˆÙ‰
˙È Â¯Ë˜Ï‡‰Â ‰·Â˙Î‰ ˙¯Â˘˜˙· ˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘· ‰¯·Ò‰ ; ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ Â‚¯‡Ï ‰¯È·Á

Ì‰· ÚÈÈ˙Ò‰Ï ˙ Ó ÏÚ ‰Ê ¯Ê‚Ó· ÌÈÏÚÂÙ‰ ;ÚÈÓ È · ÒÂÈ‚ ˙·Á¯‰Ï Ì‰· ÚÈÈ˙Ò‰Ï È„Î ÌÈËÂ
‰Ê ¯Ê‚Ó· ˙ÂÏÈÚÙ‰. 

 ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÏÎ Á˙ÙÏ ÌÈˆÓ‡Ó‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ÚÈ·ˆÓ ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· Ï„‰ ‰ÙÈÎ‡‰ Û˜È‰
‰Ê ¯Ê‚Ó· Ô‚Ó‰ È˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡ Ï˘ ‰˘˜‰ ‰ÈÚ·‰ ÌÚ ,Ó˙‰ „¯˘Ó È„È· ÔÈÈ„Ú ÔÈ‡" Ï‰ ÈÓ‰Â ˙

ÍÎÏ ÌÈ‡˙Ó ‰ ÚÓ.   



 ב58דוח שנתי  1130
   וחברות שירותי רישוי ואכיפת חוקי העבודה אצל קבלני כוח אד

בשני  האחרונות הולכת ומתרחבת העסקת עובדי  באמצעות קבלני כוח אד  וחברות  .1
קבל  . 23שירותי  בשל הצור" בגמישות כלכלית והסתגלות מהירה של ארגוני  לתנאי  משתני 

חברת שירותי  מספקת את המוצר ; כוח אד  אמור לספק עובדי  המנוהלי  על ידי המשתמש
חלשי  ופגיעי  יותר מעובדי  המועסקי  , שוק עבודה שניוני זה יוצר עובדי  זמניי . המוגמר

הדבר נכו  ה  לעובדי קבל  וה  לעובדי חברות שירותי  שמתבצעי  . י מקבלי שירותיה "ישירות ע
נית  . פגיעות  של עובדי  אלה מחייבת הגברת הפיקוח על מעסיקיה . בחצרו של המשתמש
הגברת פעולות האכיפה של יחידת האכיפה : על מעסיקי  אלה בשני מישורי להגביר את הפיקוח 

 .אכיפה באמצעות מת  רישוי כמתחייב מהחוק; במגזרי  אלה
 שכירי  בחברות כוח 45,000  הועסקו כ2005בשנת , ס"לפי נתוני סקר מועסקי  של הלמ .2

 10% י  בנושא טועני  שכגופי  שוני  העוסק. אבטחה וניקיו ,  בתחומי שמירה70,000 אד  וכ
מנתוני חברה למידע . מכלל העובדי  בישראל מועסקי  באמצעות קבלני כוח אד  וחברות שירותי 

 מיליארד 4 כ: ח בשנה" מיליארד ש6.5 עסקי עולה כי מחזור ההכנסות של חברות השירותי  הוא כ
 .ח בתחו  הניקיו " מיליארד ש2.5 ח בתחו  השמירה והאבטחה וכ"ש

  2005ת פרק זה נבדקו אכיפת חוקי העבודה על קבלני כוח אד  וחברות שירותי  בשני  במסגר
  . והשימוש שעושה המדינה ברישוי כאמצעי לאכיפת חוקי מג 2006 ו

 קבלני כוח אד 
חוקי העבודה מחייבי  את קבלני כוח האד  ברישוי ובמת  ערובה לקיו  חובותיה  כלפי עובדיה  

יחידת ההסדרה שבמינהל עוסקת במת  רישיונות לקבלני כוח אד  ,  כאמור.כתנאי לקבלת הרישיו 
 קבלני כוח אד  בעלי 230  היו רשומי  ביחידת ההסדרה כ2007בשנת . ולשכות עבודה פרטיות

 .רישיו 
1. Ì „ ‡  Á Â Î  È  Ï · ˜  È Â ˘ È , חוק העסקת עובדי  על ידי קבלני כוח אד )  א ( :¯

קובע כי לא יעסוק אד  כקבל  כוח אד  אלא א  כ  הוא , )א" חוק קבלני כ להל   (1996 ו"התשנ
השר רשאי לסרב לית  לו . ועל פי תנאי הרישיו )  השר להל  (ת "בעל רישיו  לכ" מאת שר התמ

בי  השאר א  קבל  כוח האד  או ממלא תפקיד בכיר בעסקו הורשעו , לבטלו או לסייגו, רישיו 
תה או נסיבותיה אי  הוא ראוי לעסוק כקבל  כוח בעברה שיש עמה קלו  או בעברה שמפאת חומר

בהסכ  , או שהוא הפר חובה מהותית מהחובות המוטלות עליו על פי הוראה שבחיקוק, אד 
 .או בחוזה עבודה המעניק זכויות לעובדי  לאחר שניתנה לו התראה מאת השר, קיבוצי

חידת ההסדרה רישיו   שללה י2007 ועד סו) שנת 2004הבדיקה העלתה כי מאז הקמתה ביולי 
יחידת ההסדרה הסבירה כי מדובר בצעד קיצוני העלול לפגוע ג  . 24מקבל  כוח אד  אחד בלבד

שלילת הרישיו  מקבל  כוח אד  בגי  הפרת חוקי עבודה היא אפוא צעד . בעובדי  עצמ 
 .שאי  בו כדי להגביר באופ  ממשי את האכיפה, שהשימוש בו נדיר

 קבלני כוח אד  ככלי להבטחה של קיו  חובותיה  כלפי עובדיה  שימוש מושכל ברישוי )ב(
 בנושא שיתו) 22.8.05 בישיבת המינהל ב. מחייב זרימת מידע שוט) בי  שתי זרועות המינהל

, העברות, נקבע כי יחידת האכיפה תסקור את החקירות, פעולה באכיפת חוק קבלני כוח אד 

__________________ 
חברי הוועדה היו נציגי  ממשרד . 2007יוני ,ז"תמוז תשס,  דוח ועדת היגוי לאכיפת חוקי עבודה&ראו  23

 .הסתדרות העובדי  הכללית החדשה ולשכת התיאו  של הארגוני  הכלכליי , משרד האוצר, ת"התמ
שיו  סירב המינהל לבקשת שני קבלני כוח המינהל הודיע למשרד מבקר המדינה כי בנוס  לשלילת הרי 24

 .אד  לתת לה  רישיו 
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מידע זה .  של כל אחד ואחד מקבלני כוח האד הקנסות וכתבי האישו  בחמש השני  האחרונות
 .יישקל בטר  יחודש הרישיו  על ידי יחידת ההסדרה

 קנסות על הפרות חוקי עבודה על ידי 27 הוטלו 2006 2004מנתוני יחידת האכיפה עולה כי בשני  
 .קבלני כוח אד 

‰¯„Ò‰‰ ˙„ÈÁÈÏ ‰ÊÎ Ú„ÈÓ ¯·ÚÂ‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú .Ó  ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î Ú 
Í¯Ú ·¯ Ú„ÈÓ ‰¯„Ò‰‰ ˙„ÈÁÈÓ , ÁÂÎ È Ï·˜Ó ÔÂÈ˘È¯ ÏÂÏ˘Ï ‰ÚÈ ‰Ï È„Î Â· ÔÈ‡ Ì‡ Ì‚˘

Ì„‡ ,Â˙Â ˙‰ÏÂ ÔÂÈ˘È¯‰ ˙‡ ‚ÈÈÒÏ ·Â˘Á ‡Â‰. 
ת למשרד מבקר המדינה הודיע המינהל כי הוא יפעל לקבוע בנוהל את "בתשובת משרד התמ
 .העברת המידע האמור

2. ‰ · Â ¯ Ú: קובעות כי , 1996 ו"התשנ, )ערובה( כוח אד  תקנות העסקת עובדי  על ידי קבלני
ראה השר כי קבל  כוח אד  . ת ערובה לקיו  חובותיו כלפי עובדיו"קבל  כוח אד  ימציא לשר התמ

בהתייעצות ע  ועדה , רשאי הוא, כול  או חלק , נמנע מלקיי  חובה מהותית שלו כלפי עובדיו
 . או מקצתהלחלט את הערובה כולה, מייעצת שמינה על פי התקנות

וג  זו ,  חולטה ערובה אחת2007 2005בשני  : המינהל חולט ערבויות רק לעתי  רחוקות )א(
המינהל הסביר כי חילוט הערובה היא אמצעי להבטחת זכויות . מקבל  כוח אד  שרישיונו נשלל

תיו הצור" בחילוט ערובה עולה רק כאשר קיימת סכנה כי הקבל  לא יעמוד בקיו  חובו. סוציאליות
. ויש צור" להבטיח כי חובותיו לעובדי  יכובדו ראשוני , כלפי עובדיו בעטיו של מצב כלכלי קשה

 .הערובה ג  מהווה אמצעי לח0 על קבלני כוח אד 
כאשר מומצאת חוות דעת של רואה חשבו  מוסמ" המצביעה על קשיי  זמניי  ביציבותו  )ב(

 סכו  הערובה עד לתקרה של כפל הסכו  רשאי השר להגדיל את, הכלכלית של קבל  כוח אד 
 .שנקבע בתקנות

 ˙ ˘ Ê‡Ó ‰Î¯Ú ‡Ï ‰¯„Ò‰‰ ˙„ÈÁÈ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰2001 ˙ ˘ ÛÂÒ „ÚÂ 2006 ˙˜È„· 
Ì„‡ ÁÂÎ È Ï·˜Ï ˙ÈÏÎÏÎ ˙Â·ÈˆÈ . 

ויחידת ההסדרה בחרה ברואה חשבו  חיצוני לביצוע ,  אושר תקציב למטרה זו2006רק בספטמבר 
 שבעה , 2006 קבלני  שנבדקו בסו) 19הבדיקה העלתה כי מתו" .  אד  קבלני כוח20בדיקה של 

כתוצאה מכ" . נמצאו במצב של איתנות פיננסית נמוכה המחייב הכפלת סכו  הערובה) 36%(
שלושה קבלני  הכפילו ; הודיעו שניי  מקבלני  אלה על הפסקת פעילות  והעברתה לקבל  אחר

ולאחר שימוע שנעשה לה  , הכפילו את הערובה כנדרששני קבלני  עדיי  לא ; את סכו  הערובה
 .2007הוחלט לערו" לה  בדיקה חוזרת בשנת 

 ‰Ï‡Î ˙Â˜È„· ÍÂ¯ÚÏ Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙ ˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ˙Â¯È„˙· , ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ¯˙ÂÈ ‰·ÂË ‰ ‚‰ ˜ÙÒÈ Ì„‡ ÁÂÎ È Ï·˜ ÈÂ˘È¯˘ È„Î

Ì„‡ ÁÂÎ È Ï·˜ Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ‰. 
 אישרה ועדת 2007ת למשרד מבקר המדינה הודיע המינהל כי באוקטובר "תשובת משרד התמב

 40ת התקשרות ע  שני משרדי  של רואי חשבו  לבדיקת האיתנות הפיננסית של "המכרזי  בתמ
אושר להגדיל את ,  נותרה יתרת תקציב בלתי מנוצלת2007מאחר ובתקציב לשנת , כמו כ . חברות

 .140 קו למספר החברות שייבד
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 ÁÂ˙ÈÙ ·ÈÈÁÓ ‰„Â·Ú‰ È˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Ï ÈÚˆÓ‡Î Ì„‡ ÁÂÎ È Ï·˜ Ï˘ ÈÂ˘È¯‰ ÍÈÏ‰· ˘ÂÓÈ˘‰

È·ÈË˜Ù‡ Á¯Â‡· ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÌÏÈÚÙ‰Ï ‰È‰È Ô˙È ˘ ‰ÙÈÎ‡ ÈÏÎ . „¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
Ó˙‰"ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡ ÌÈÚˆÓ‡ ÁÂ˙ÙÏ ÌÈÎ¯„ ÔÁ·È ˙ ,¯ÂÓ‡Î , È˜ÂÁ ˙Â¯Ù‰ È ÙÓ ÂÚÈ˙¯È˘

‰„Â·Ú ,Ï˘ÓÏ : ÏÈË‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰‰„Â·Ú È˜ÂÁ ˙¯Ù‰ Ï˘· ˙Â·¯Ú ÏÙÎ. 
 È˙Â¯È˘Â ÌÈÈË¯Ù ÌÈ¯˜ÂÁ ÈÂ˘È¯Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ¯Â‡Ï˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó·˘ ‰¯ÈÓ˘ , ‰¯Ù‰‰ ÌÂÁ˙· ˘˜·Ó‰ Ï˘ Â¯·Ú ˙˜È„·· ÔÂÈ˘È¯ Ô˙Ó ˙Â ˙‰Ï
 ‰„Â·Ú‰ È˜ÂÁ Ï˘) ÔÏ‰Ï Â‡¯-‰¯ÈÓ˘ È˙Â¯È˘ ˙Â¯·Á ( , ˙ËÈ˜  ÏÂ˜˘È Ï‰ ÈÓ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

„ÚˆÌ„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·ÁÏ ÔÂÈ˘È¯ Ô˙Ó ˙Ú· Ì‚ ‰Ï‡Î ÌÈ .Ó˙‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙·" ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙
˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ÌÚ ˙ Á·  ÂÊ ‰Úˆ‰ ÈÎ Ï‰ ÈÓ‰ ÚÈ„Â‰ ‰ È„Ó‰.  

 חברות שירותי שמירה וניקיו 
י המינהל כמגזר בו רווחת הפרת חוקי עבודה הוא של החברות המספקות "מגזר נוס) המוגדר ע

פעולת חברות שירותי  , בשונה מחברות כוח אד ).  חברות שירותי  להל  (שירותי שמירה וניקיו  
לעתי  ההבדל בי  פעילות חברת שירותי  וקבל  . ת"אינה מותנית ברישוי המינהל שבמשרד התמ

וקבלני כוח אד  מציגי  עצמ  כחברות שירותי  כדי לחמוק מהצור" ברישוי , כוח אד  הוא דק
לו הצעות להרחיב את הרישוי ג  על חברות שירותי  ובפרט על לאחרונה הוע. ובהפקדת ערובה

 ). חברות שירותי ניקיו  ראו להל  (חברות שירותי  בענפי השמירה והניקיו  
1. ‰ ¯ È Ó ˘  È ˙ Â ¯ È ˘  ˙ Â ¯ · Á: א" ה  , ת"אלה כאמור אינ  חייבות ברישוי משרד התמ

  להל  (ד המשפטי  נדרשות לרישוי הוועדה לרישוי חוקרי  פרטיי  ושירותי שמירה שבמשר
קובע כי לא יעסוק אד  כשומר , 1972 ב"התשל, חוק חוקרי  פרטיי  ושירותי שמירה). הוועדה

לא יינת  רישיו  לאד  לקיי  משרד . אלא א  יש לו רישיו  מאת ועדת רישוי שמינה שר המשפטי 
ת אותו לארג  שירותי שמירה או לעסוק כשומר א  ראתה הוועדה שאי  לת, לשירותי שמירה

המחלקה לרישוי  .מטעמי  של ביטחו  הציבור או מטעמי  של עברו או התנהגותו של המבקש
)  המחלקה לרישוי שירותי שמירה להל  (חוקרי  פרטיי  ושירותי שמירה שבמשרד המשפטי  

 .מטפלת בבקשות להענקה וחידוש רישיונות לשירותי שמירה ומרכזת את עבודת הוועדה
מקבלת הוועדה את , בר  של הבעלי  והמנהלי  של חברות השמירהכדי לבדוק את ע )א(

, למרות שעברות על חוקי מג  בעבודה ה  עברות פליליות. הרישו  הפלילי שלה  במשטרת ישראל
אי  ה  נכללות במרש  הפלילי במשטרה משו  שההלי" מתנהל במסלול מנהלי שבצדו קנסות 

 .ע מהוועדה מידע חשוב לעבודתהכתוצאה מכ" נמנ. מנהליי  בעבירות מסוג חטא
 לא ביקשה הוועדה ממבקש רישיו  למת  שירותי שמירה להמציא לה מידע מיחידת 2007עד שנת 

 .האכיפה בדבר הפרות חוקי העבודה שלכאורה נעשו בידיו
ת " בהשתתפות נציגי המינהל והוועדה סוכ  כי משרד התמ2006בישיבה שהתקיימה בדצמבר 

 מידע על כתבי אישו  שהוגשו נגד מבקשי רישיו  ועל קנסות מנהליי  יעביר למשרד המשפטי 
 הודיעה המחלקה לרישוי שירותי שמירה למבקשי רישיו  כי 2007באוגוסט . שהוטלו עליה 

הוועדה החליטה שלנוכח החשיבות אותה היא מייחסת למאבק נגד הפרת חוקי מג  בעבודה על ידי 
 .השפיע על החלטתה בנושא חידוש רישיונותיש בהפרת חוקי המג  כדי ל, מעסיקי 

בנוס) ,  את המועמדי  לחידוש רישיו 2008לנוכח קביעה זו החליטה הוועדה לחייב החל מינואר 
להמציא לוועדה הודעה ערוכה כתצהיר חתו  על תביעות אזרחיות שהוגשו נגד  , לכל חובה אחרת

הוועדה מסמ" מאושר מיחידת האכיפה בנוס) יידרשו המועמדי  להציג בפני . לבתי הדי  לעבודה
 .פסקי די  וערעורי  שהוגשו נגד , כתבי אישו , ת ובו נתוני  אודות חקירות"במשרד התמ
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 ‰„Â·Ú· Ô‚Ó‰ È˜ÂÁ ˙¯Ù‰· ‰˙‡¯ ‰„ÚÂÂ‰" ˙˜ Ú‰ ¯·„· ‰ËÏÁ‰‰ ˘¯Â˘Ï „¯ÂÈ‰ Ì‚Ù
‰¯ÈÓ˘ ˙Â ÂÈ˘È¯ ˘Â„ÈÁÂ ." ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÙÈÒÂ‰ ˙‡Ê ÌÚ ..."¯ ‰Ï˜Ó ‰ È‡ ‰„ÚÂ‰ „ÁÓ ˘‡

 ˙Â¯·Á „‚ Î ‰˙ÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ˙ Ì¯Ë· ‰·¯ ˙Â¯È‰Ê ‰„ÚÂ‰ ˙¯‰Ê  Í„È‡ÓÂ Ô‚Ó È˜ÂÁ ˙¯Ù‰·
‰¯ÈÓ˘"25 .‡ÂÙ‡ ÍÎ ,Ó˙‰ „¯˘Ó·˘ ‰¯„Ò‰‰ ˙„ÈÁÈÏ ‰ÓÂ„·"˙ , „Úˆ ‡È‰ ÔÂÈ˘È¯ ˙ÏÈÏ˘

‰ÈÂ‡¯‰ ˙Â¯È‰Ê· ÂÏÈÚÙ‰Ï ˘È˘ È ÂˆÈ˜. 
·˜˙È˘ Ú„ÈÓ‰ ˙ ÈÁ·Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ‰Ú·˜ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï

 ÔÂÈ˘È¯‰ ˘˜·ÓÓ)˙Â¯È˜Á ,ÌÂ˘È‡ È·˙Î ,ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÔÈ„ È˜ÒÙ (ÔÂÈ˘È¯ Ô˙Ó ÏÂ˜˘Ï ‰‡Â·· .
ÔÂÈ˘È¯‰ Ô˙Ó ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ˙ÂÙÈ˜˘ ˙Â¯ˆÂÈ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ , Ïˆ‡ ¯ÂˆÈÈ˘ ¯·„

‰„Â·Ú‰ È˜ÂÁ Ï˘ ‰¯Ù‰ È ÙÓ ‰Ú˙¯‰ ÁÂÎ· ÔÂÈ˘È¯ È˘˜·Ó. 
‡Ó ÌÈÓÈÈ˜ È˜ÒÚ Ú„ÈÓÏ ˙Â¯·Á· ÈÎ „ÂÚ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÏÚ ˙ÂÚÈ·˙ Ï˘ ÌÈ¯‚

‰¯ÈÓ˘ ˙Â¯·Á „‚  Â˘‚Â‰˘ ‰„Â·Ú È˜ÂÁ ˙¯Ù‰ . ÏÎÏ ÌÂÏ˘˙ ˙¯ÂÓ˙ ÌÈ ÈÓÊ ‰Ï‡ ÌÈ¯‚‡Ó
ÈÚ·„ Ô‡Ó . ÔÂÈ˘È¯ Ô˙Ó ÏÂ˜˘Ï ‰‡Â·· ‰Ï‡ ÌÈ¯‚‡Ó· Ì‚ ˘ÂÓÈ˘ ÏÂ˜˘Ï ‰ÏÂÎÈ ‰„ÚÂÂ‰

‰¯ÈÓ˘. 
 למשרד מבקר המדינה כי התנהלות הוועדה 2007משרד המשפטי  הודיע בתשובתו מנובמבר 

ונמצאת , חוקי המג  בעבודה בתאגידי  ומשרדי  לשירותי שמירה היא בראשית דרכהבסוגיית 
ותקיי  בעניי  זה דיו  , הוועדה מייחסת חשיבות רבה להערות מבקר המדינה. בתהלי" למידה רצי)

עוד הודיע משרד המשפטי  בתשובתו כי המידע על הפרת חוקי המג  . מקי) בהרכבה המלא
רדי  לשירותי שמירה הוא התשתית והבסיס עליו יכולה הוועדה לקיי  י תאגידי  ומש"בעבודה ע

משרד המשפטי  יבח  וישקול את התשומות באיתור מאגרי מידע . החלטות שקולות ומאוזנות
 .היכולי  לתרו  לעבודת הוועדה

מידע העשוי לסייע , בעת הדיוני  ברישוי חברות שמירה, לעיתי  מצטבר במשרד המשפטי  )ב(
. ובה  חוקי עבודה, כגו  מידע ממשטרת ישראל על הפרת חוקי , האכיפה במילוי תפקידהליחידת 

 סוכ  על 2006משרד מבקר המדינה מעיר כי בישיבת התיאו  להעברת מידע שהתקיימה בדצמבר 
 .אול  לא סוכ  על העברת מידע בכיוו  ההפו", ת למשרד המשפטי "העברת מידע ממשרד התמ

 למשרד מבקר המדינה כי יפנה למשרד המשפטי  2007ובתו מנובמבר ת הודיע בתש"משרד התמ
 .בבקשה לקבל מידע רלוונטי שמצטבר על שולחנו

)‚( ‰¯ÈÓ˘ È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ˙Â¯·Á Ì‚ Ô‰˘ Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á Ô ˘È , ˙Â ÂÈ˘È¯ ˙ÂÏ·˜Ó Ô‰Â
 ÌÈÙÂ‚‰ È ˘Ó)‰„ÚÂÂ‰Â ‰¯„Ò‰‰ ˙„ÈÁÈ .(‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È„¯˘Ó˘ ÌÂ˜Ó ˘È

Ó˙‰"Â ˙‰Ï‡‰ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· ¯È·Ú‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ Â Á·È ÌÈËÙ˘Ó‰ ,
ÔÂÈ˘È¯ Ô˙ÓÏ ‰˘˜·· ÔÂÈ„ ˙Ú· ÈË ÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ ˙ÏÈ˜˘ ¯˘Ù‡Ï È„Î . ÌÈ‡ ˙Ï ÛÂÙÎ· ˙‡Ê

˙ÂÈË¯Ù‰ ˙ ‚‰ ˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÈÙÎ ‰ÊÎ Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Ï ,Ó˘˙‰"‡-1981 ,ÂÈÙ ÏÚ ˙Â ˜˙‰Â. 
זי לפעול לאכיפת חוקי עבודה אצל מעסיקי  יחידת האכיפה קבעה לה יעד מרכ, כאמור )ד(

 בוועדת 2005יעד זה עלה ג  בישיבה שהתקיימה במרס . בתחו  שמירה וניקיו  וחברות כוח אד 
המשימה "בישיבה זו ציי  מנהל יחידת האכיפה כי . הרווחה והבריאות של הכנסת, העבודה

בשבעה חודשי  . ני המיעוטי הנקיו  וב, העיקרית שלנו באכיפה היא בי  היתר בנושא השמירה
כאשר ,  נמצאו ממצאי  בעיקר על שכר מינימו 40 ב, מתוכ ,  חברות שמירה60האחרוני  פקדנו 

 ".רק חמישה נמצאו בלי ממצאי 
__________________ 

 .30.4.07פרוטוקול הוועדה לרישוי חוקי  פרטיי  ושירותי שמירה מיו   25
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המבצע כלל .  יז  המינהל מבצע לאכיפת חוקי העבודה בענ) השמירה והאבטחה2006בפברואר 

 .של חוקי עבודה מעסיקי  לבדיקת הפרה 63ביקורי פיקוח אצל 
˙ ÊÂÁÓ· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ· ÂÁ˙Ù ˘ ‰¯È˜Á È˜È˙ ˙˜È„··" ‡ˆÓ  ÌÈ˜ÈÒÚÓ ‰˘È˘Ï ÊÎ¯Ó‰Â ‡

È ÂÈ ÌÈ˘„ÂÁ· ˜¯ ÈÎ- ÈÏÂÈ2007) Úˆ·Ó‰ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ‰ ˘Î ( ÌÂÎÈÒ ˙ÂÁÂ„ ÌÈ˜È˙· ÂÎ¯Ú 
‰¯È˜Á .ÌÂÓÈ ÈÓ‰ ¯Î˘ ˜ÂÁ ˙‡ ‰¯Â‡ÎÏ Â¯Ù‰ ‡Ï ˙Â¯·Á‰ ·Â¯ ÈÎ ‡ˆÓ  , „Â‚È · ˙‡ÊÂ

 ˙¯Ù‰ ÈÎ ‰Î¯Ú‰Ï‰ˆÂÙ  ‰ÚÙÂ˙ ‡È‰ ‰Ê ¯Ê‚Ó· ÌÂÓÈ ÈÓ ¯Î˘ ˜ÂÁ . ‰˘Ú  Úˆ·Ó‰ ÍÏ‰Ó·
¯Î˘ ÈÓÂÏ˘˙ ˙˜È„· Í¯ÂˆÏ ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ „¯˘Ó· ‰ Â˘‡¯Ï ¯ÊÚÈ‰Ï ÔÂÈÒÈ  . Ï‰ ÈÓ‰ ˙Î¯Ú‰Ï

‰ÙÈ ‰ÏÚ ‡Ï ÔÂÈÒÈ ‰. 
 ÏÂÙÈË‰ ˙Â¯È‰Ó· ¯‡˘‰ ÔÈ· ‡È‰ ‰ÊÎ Úˆ·Ó Ï˘ Â˙ÏÚÂ˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰¯È˜Á‰ È˜È˙· .ˆ ÌÈ˜È˙‰Ó ˜ÏÁ·‰ÁÂ ÓÂ ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ˜ÂÁ ÏÚ ‰¯È·Ú ˘È ÈÎ ÔÈÂ , „Ú ÌÏÂ‡
 Ò ˜ ÏÈË‰Ï Â‡ ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˘È‚‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ÏÚ ˙Â ˘ÈÈ˙‰ ‰ÏÁ ‰¯È˜Á‰ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓ

ÈÏ‰ Ó. 
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , ËÒÂ‚Â‡2007 ,Úˆ·Ó‰ ÚÂˆÈ·· ÏÁÂ‰˘ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ‰ ˘Î , ‡Ï ÔÈÈ„Ú

Úˆ·Ó‰ ˙¯‚ÒÓ· ˜„· ˘ ˜ÈÒÚÓ ÏÚ „Á‡ Ò ˜ ÂÏÂ ÏËÂ‰. 
)‰( · ‡ÏÂ ˙Â ÂÏ˙ ˙Â·˜Ú· ÂÁ˙Ù ˘ ÔÂÈ˜È Â ‰¯ÈÓ˘ È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ÌÈ Ï·˜ Ï˘ ‰¯È˜Á È˜È˙

‰ÙÈÎ‡ Úˆ·Ó ˙¯‚ÒÓ· ,·¯ ÔÓÊ ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó  : ˙„ÈÁÈ·˘ ·Â˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓ È Â˙ Ó
 ÌÈ ˘· ÈÎ ‡ˆÓ  ‰ÙÈÎ‡‰2005Â -2006 ÂÁ˙Ù  263 È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ÌÈ Ï·˜Ï ‰¯È˜Á È˜È˙ 

‰„Â·Ú È˜ÂÁ Ï˘ ‰¯Ù‰ ÔÈ‚· ÔÂÈ˜È Â ‰¯ÈÓ˘. È‡Ó „Ú 2007 ÂÓÈÈ˙Ò‰ 12 „·Ï· ‰¯È˜Á È˜È˙ 
)Î-5% (˙ÂÒ ˜ ˙ÏË‰· , ‰ÙÈÎ‡‰ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ÏÂÙÈË· Ì·Â¯· ÌÈ‡ˆÓ  ‰¯È˜Á‰ È˜È˙ ¯‡˘

‰ÚÈ·˙‰Â ,ÌÈ‡ˆÓÓ ‡ÏÏ Û‡ Ì˜ÏÁ ,Ì‰· ÏÂÙÈË‰ ÌÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë ÌÏÂ‡. 
2. Ô Â È ˜ È   È ˙ Â ¯ È ˘  ˙ Â ¯ · Á:  מחקר של הקליניקה לרווחה תעסוקתית באוניברסיטה

במחקר . וב העובדי  בחברות לשירותי ניקיו  ה  עולי  חדשי  ובני מיעוטי  ציי  כי ר26העברית
מפחדי  להתלונ  או להגיש תביעה , נמצא כי עובדי  רבי  מקרב  אינ  מודעי  לזכויותיה 

ה  חוששי  לא רק שיפוטרו . שמא יתנכלו לה  או שמא יצא לה  ש  של עושי צרות, משפטית
 .יהיו מוכני  להעסיק  ג  בשו  מקו  עבודה אחראלא שלא , ממקו  עבודת  הנוכחי

ÈÂ˘È¯· ˙Â·ÈÈÁ Ô È‡ ÔÂÈ˜È  È˙Â¯È˘ ˙Â¯·Á . ‡ÂÙ‡ ˙È˘Ú  ‰Ê ¯Ê‚Ó ÏÚ ‰„Â·Ú È˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡
ÈÂ˘È¯ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡ÏÂ „·Ï· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ ˙ÂÚˆÓ‡· . ˙„ÚÂÂ· ÌÈÈ˜˙‰˘ ÔÂÈ„· ÈÎ ÔÈÂˆÈ

‰„Â·Ú‰ , È ÂÈ· ˙Â‡È¯·‰Â ‰ÁÂÂ¯‰2007ÂÈ· ‰˘‚Â‰ ˙Ò ÎÏ ÈÎ ÔÈÂˆ  È 2006 ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ 
 ÌÈ˙Â¯È˘ È Ï·˜ ÏÚ Ì„‡ ÁÂÎ È Ï·˜ Ï˘ ÈÂ˘È¯‰ ÈÏÏÎ ˙ÏÁ‰Ï)Ù/1251/17 ( ‰˘‚Â‰ ÔÎÂ

 ˙ ˘· ÔÂ„ · ˙ÙÒÂ  ‰Úˆ‰2007) Ù/2110( ,ÂÏ·˜˙‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú Ô‰ ÌÏÂ‡. 
ת למשרד מבקר המדינה הודיע המינהל כי ועדת ההיגוי לנושא אכיפת חוקי "בתשובת משרד התמ

המליצה על הצעדי  הנדרשי  להגברת האכיפה של , ת"תה בידי שר התמשמונ, )ראו להל (עבודה 
וכי סוגיית הרישוי תידו  שנתיי  לאחר מיצוי המלצות הוועדה בנושא אחריות מזמי  , חוקי המג 

א  יימצא כי יישו  המלצות הוועדה בנושא . השירותי  על הפרת זכויות עובדי חברות שירותי 
  .יישקלו הצעדי  הנדרשי  בעניי  הרישוי, תי  לא יועילהטלת אחריות על מזמיני השירו

__________________ 
 האוניברסיטה ,È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈÙÂ˜˘ ÌÈ„·ÂÚ ‰, זיו כה , נטע בקר, נוע  אבחסרה, אבישי בניש 26

 .9' עמ, 2006אר פברו, הקליניקה לרווחה תעסוקתית, העברית בירושלי 
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 יישו  החלטת הממשלה על הגברת אכיפת חוקי עבודה ושכר מינימו 
 החליטה על צעדי  200727ובפברואר , הממשלה ראתה באכיפת חוקי מג  יעד חשוב, כאמור

לו בי  השאר צעדי  אלה כל. לצמצו  הפערי  החברתיי  והגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה
בי  , בתחו  זה התייחסו החלטות הממשלה. הגברה של אכיפת חוקי העבודה ושכר המינימו 

  ראו לעיל (ארגו  מחדש של היחידה לאכיפת חוקי עבודה : לשלושה תחומי פעילות, השאר
שיאפשר , בתיאו  ע  ארגוני העובדי , הקמת מנגנו ; )הקצאת כוח אד  ליחידות האכיפה והתביעה

ל להרחיב את אכיפת חוקי העבודה על "הוראה לחשכ; ול מהיר ויעיל בתלונות נגד מעבידי טיפ
ומעניקי  שירותי  למשרדי ממשלה , ספקי  אשר המרכיב העיקרי באספקת  הוא העסקת כוח אד 

ולשלב הנחיות להגנה על זכויות העובדי  המועסקי  בידי ספקי  אלה במסגרת , ולגופי  ציבוריי 
  : משרד מבקר המדינה בדק את יישו  החלטת הממשלה ולהל  ממצאיו. הממשלההתקשרויות 

 ועדת  הקמת מנגנו  אכיפה וטיפול בתלונות בתיאו  ע  ארגוני העובדי  והמעסיקי  

 היגוי לאכיפת חוקי עבודה
ת ועדת היגוי "ל משרד התמ"מינה מנכ, עשרה חודשי  לפני החלטת הממשלה, 2006באפריל 

ת "ועדת ההיגוי הייתה משותפת למשרדי התמ).  ועדת ההיגוי להל  (וקי עבודה לנושא אכיפת ח
ר ועדת ההיגוי "ליו. להסתדרות הכללית החדשה וללשכת התיאו  של הארגוני  הכלכליי , והאוצר

 הצעה לתכנית 2006ועדת ההיגוי הייתה אמורה להגיש עד מאי . מונה מנהל המינהל מר אלי פז
ת מר גבי מימו  והממונה על התקציבי  באוצר מר "ל משרד התמ"מנכפעולה משותפת לאישור 

 .לאחר הסכמת כל הגורמי  שהשתתפו בוועדה, 2007דוח ועדת ההיגוי הוגש בסו) יוני . קובי הבר
ת על הצעדי  "המעסיקי  ומשרדי האוצר והתמ, דוח ועדת ההיגוי מבטא הסכמה בי  ההסתדרות

שלמעשה עוגנה בהחלטת (הגדלת משאבי האכיפה : ג הנדרשי  להגברת האכיפה של חוקי המ
הרחבת פעולות ההסברה להעלאת מודעות הציבור כדי לתרו  לאכיפה ; )2007הממשלה מפברואר 

קביעת מזמי  השירותי  ; הטלת עיצומי  כספיי  על מפרי חוקי העבודה וצווי ההרחבה; עצמית
בעניי   2007לטת הממשלה מפברואר יישו  מיידי של הח; כאחראי על הפרת חוקי המג  בחצריו

הגנה על זכויות עובדי  של קבלני כוח אד  וחברות שירותי  המועסקי  במשרדי ממשלה ובגופי  
 .ב"חברות ממשלתיות וכיו, ציבוריי  כגו  השלטו  המקומי

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙¯‚ÒÓ· ÂÓ˘ÂÈ ˙ÂˆÏÓ‰‰Ó ˜ÏÁ . ¯·„ ‰˘Ú  ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È··
Ó‰ ˙ËÏÁ‰ ÔÈÈ Ú·ÌÈ„È·ÚÓ „‚  ˙Â ÂÏ˙· ¯È‰ÓÂ ÏÈÚÈ ÏÂÙÈËÏ ÔÂ ‚ Ó ÌÈ˜‰Ï ‰Ï˘Ó . ˙„ÚÂ

 È‚Èˆ  „ˆÏ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰Â ÌÈ„·ÂÚ‰ È Â‚¯‡ ˙‡ Û˙˘Ï ‰ˆÈÏÓ‰˘Î ‰Ê ÔÈÈ ÚÏ ‰ÒÁÈÈ˙‰ ÈÂ‚È‰‰
 È˜ÂÁ ˙‡ Â¯Ù‰˘ ÌÈ˜ÈÒÚÓ ÏÚ ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÓÂˆÈÚ ˙ÏË‰ ‡˘Â Ï ˙ˆÚÈÈÓ ‰„ÚÂÂ· ‰Ï˘ÓÓ‰

‰„Â·Ú‰.  
י ו כ ז ל  ע ה  נ ג ה ל י  ל ל כ ה ב  ש הח ת  א ר ו ה ו   ש י י  י ד ב ו ע ת  ו

י  ת ו ר י ש י  נ ל ב ק י  ד י ב י   ק ס ע ו מ  ה
 של יחידת הביקורת שבאג) החשב הכללי שבמשרד האוצר 2006י הערכה מנובמבר "עפ .1
בס" כולל של ,  התקשרויות של יחידות ממשלה ע  קבלני שירותי 400 ישנ  כ) ל" החשכ להל  (
 .ח בשנה" מיליארד ש1.44  כ ח בחודש " מיליו  ש120 כ

__________________ 
 . לעיל19ראו הערה  27
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 התקבלה כאמור החלטת ממשלה שעניינה הגברת האכיפה של חוקי עבודה 2007בפברואר  .2

 כללי  והנחיות 28מ"לקבוע בהוראות התכ"ל "אחד מסעיפי ההחלטה הורה לחשכ. ושכר מינימו 
להגנה על זכויות עובדי  המועסקי  בידי קבלני שירותי  להעסקת כוח אד  במסגרת התקשרויות 

להורות למנהל הכללי של משרד הפני  ולמנהל רשות "שלה עוד נקבע בהחלטת הממ". הממשלה
ברשויות המקומיות , ...הכללי  וההנחיות... החברות הממשלתיות במשרד האוצר לייש  את

 ".ובחברות הממשלתיות
ל הוראת שעה שעניינה הגנה על זכויות עובדי  המועסקי  בידי " פרס  החשכ2007במרס  .3

זו הוראה חשובה ).  משרדי הממשלה להל  (יחידות הסמ" קבלני שירותי  למשרדי הממשלה ו
שמטרתה לאתר ולמנוע תופעות של הפרת זכויות עובדי  המועסקי  באמצעות קבלני שירותי  

ולהטיל על משרדי הממשלה את הפיקוח והבקרה על קבלני  אלה בכל , אלה במשרדי הממשלה
 .ובעיקר חוק שכר מינימו , הנוגע להפרת חוקי עבודה

 ·Î˘Á‰ ˙‡¯Â‰Ï ÁÙÒ" ÌÎÒ‰ ˙ÙÂ˜˙· ÌÈÈ˜Ï ·ÈÈÁ˙‰Ï ÔÏ·˜‰ ÏÚ˘ ‰„Â·Ú‰ È˜ÂÁ Â Ó  Ï
˙Â¯˘˜˙‰‰ .Î˘Á‰ ˙‡¯Â‰· ‰„Â·Ú‰ È˜ÂÁ ˙ÓÈ˘¯ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰·" ‰„Â·Ú‰ È˜ÂÁ ˙ÓÈ˘¯Ï Ï

Ì˙ÙÈÎ‡Ï ˙ÏÚÂÙ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ˘ , ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ‰ÓÈ˘¯· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈ˜ÂÁ È ˘ Â‡ˆÓ 
Î˘Á‰ ˙‡¯Â‰· ÌÈÏÂÏÎ Ì È‡Â"Ï :Ú„Â‰ ˜ÂÁ˙Â¯ËÙ˙‰ÏÂ ÔÈ¯ÂËÈÙÏ ˙Ó„˜ÂÓ ‰ ,Ò˘˙‰"‡-

2001˙ÂÈÂ Ó„Ê‰‰ ÔÂÈÂÂ˘ ˜ÂÁÂ  ,Ó˘˙‰"Á-1988. 
 למשרד מבקר המדינה כי שאלת הכללת  של שני חוקי 2007ל הודיע בתשובתו מנובמבר "החשכ

ובמידת הצור" ייתוספו חוקי  אלו , ל תיבדק על ידי הלשכה המשפטית במשרד האוצר"העבודה הנ
  .להוראת השעה

Á È ‰ Ù È Î ‡ ‰  ˙ „ È 
. ל נקבעו בי  השאר תנאי ס) להשתתפות קבלני שירותי  במכרזי "בהוראת השעה שפרס  החשכ

אחד מהתנאי  הוא שהמציע במכרז יצר) להצעתו אישור של יחידת האכיפה בנוגע להפרות של 
בשלוש השני  , בעלי השליטה בו וחברות אחרות של מי מבעלי השליטה, חוקי העבודה של המציע

א  המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על ידי . "רונות מהמועד האחרו  להגשת ההצעההאח
בשלוש ... בגי  העבירות המנויות בחוקי העבודה,  קנסות או יותר2 מינהל ההסדרה והאכיפה ב

 ".תיפסל ההצעה על הס), השני  האחרונות
שירותי  המפרי  זכויות ל אמורי  להוות חס  בפני קבלני "תנאי הס) שנקבעו בהוראת החשכ

כמוב  א  יחידת האכיפה ביצעה אצל  ביקורות ונמצאו הפרות שבגינ  הוטלו עליה  , עובדי 
 כי בדיקת הפרת חוקי 2006  ו2005יחידת האכיפה קבעה בתכניות העבודה לשני  , כאמור. קנסות

 .רהעבודה לעובדי  המועסקי  באמצעות קבלני שירותי  היא בעדיפות הגבוהה ביות
 אצל קבלני 2006 2005משרד מבקר המדינה בח  את נתוני הפעילות של יחידת האכיפה בשני  

 :והעלה את הממצאי  הבאי , ל"שירותי שמירה מול תנאי הס) שנקבעו בהוראת החשכ
__________________ 

 .כספי  ומשק של החשב הכללי במשרד האוצר, תקנות 28



 1137  המסחר והתעסוקה,משרד התעשייה

1.  ˙ ˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰¯ÈÓ˘ È˙Â¯È˘ ÈÂ˘È¯Ï ‰˜ÏÁÓ‰ È Â˙ Ó2006Ï ˙Â ÂÈ˘È¯ Â ˙È  -386 
‰¯ÈÓ˘ È„È‚‡˙ . ÌÈ ˘·2005-2006 ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ ‰˜„· 77) 20% ( ÈÏÚ· ‰¯ÈÓ˘ È Ï·˜

 ÔÂÈ˘È¯) ¯‡Â¯·Ù· ‰È‰˘ ‰¯ÈÓ˘‰ Úˆ·Ó· ÏÏÂÎ2006 .( ¯˙ÂÈ ˜„·  ‰Ï‡ ÌÈ Ï·˜Ó ˜ÏÁ
‰ ˘· ˙Á‡ ÌÚÙÓ . ˙Á‡ ÌÚÙ ÚˆÂÓÓ· ˙˜„·  ÔÂÈ˘È¯ ˙ÏÚ· ‰¯·Á˘ ‰ÏÂÚ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙ Ó

ÌÈ ˘ ¯˘Ú· ,‰¯·Á ‰˙Â‡· ¯ÊÂÁ ¯Â˜È· Í¯Ú  ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ .‰Ê ÌÈ ÈÈ Ú ·ˆÓ· ÈÂÎÈÒ‰ ÔË˜ 
ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘· ˙ÂÒ ˜ È ˘· Ò ˜ÈÈ ÌÈ˙Â¯È˘ ÔÏ·˜˘ ,Î˘Á‰ ˙‡¯Â‰· ÛÒ È‡ ˙Î Ú·˜ ˘ ‰Ó"Ï .

Î˘Á‰ ˙‡¯Â‰· ÂÚ·˜ ˘ ÛÒ‰ È‡ ˙· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ" È Ï·˜Ó È˘ÓÓ ÔÙÂ‡· ÚÂ ÓÏ È„Î ÔÈ‡ Ï
ÌÈÊ¯ÎÓ· Û˙˙˘‰Ï ‰„Â·Ú È˜ÂÁ ÏÚ ˙Â¯È·Ú ÂÚˆÈ· ÈÎ ÔÎ˙ÈÈ ¯˘‡ ÌÈ˙Â¯È˘. 

 המדינה הודיע המינהל כי הגידול במשאבי  שיועמדו ת למשרד מבקר"בתשובת משרד התמ
 . יוביל לגידול בהיקפי האכיפה2007לרשותו בעקבות החלטת הממשלה מפברואר 

בדק משרד מבקר , ל"כדי לבדוק את מידת האפקטיביות של תנאי הס) שנקבעו בהוראת החשכ
ואת האישורי  , פה את הבקשות שהגישו קבלני שירותי  ליחידת האכי2007המדינה במהל" מאי 

 .שזו נתנה לה  בדבר הרשעות וקנסות בגי  הפרה של חוקי עבודה
Î˘ ‰ÏÚÂ‰ ‰˜È„··-54‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈÏ ˙Â˘˜· „ÚÂÓ Â˙Â‡ „Ú Â˘È‚‰ ÌÈ˙Â¯È˘ È Ï·˜  .

 Â„ÓÚ ‡Ï Ì‰ ÔÎÏÂ Ì‰ÈÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÒ ˜ È ˘ ÏÚ ÌÈ¯Â˘È‡ Â ˙È  ÌÈ Ï·˜ È ˘Ï˘ ‡ˆÓ 
ÛÒ‰ È‡ ˙· ,‡ Ò ˜ ÏËÂ‰ „Á‡ ÔÏ·˜ ÏÚ˘Â„Á . ‡Ï Ì‰˘ ÌÈ¯Â˘È‡ ÂÏ·È˜ ÌÈ Ï·˜‰ ¯‡˘

ÂÒ ˜  Â‡ ÈÏÈÏÙ ÔÈ„· ÂÚ˘¯Â‰ , ÌÂ˘È‡ È·˙Î Ì„‚  ÌÈ„ÓÂÚÂ ÌÈÈÂÏ˙˘ Ì˘ ¯Ó‡  Ì˜ÏÁÏ Í‡
ËÙ˘Ó ˙È·· ,‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ‰¯È˜Á· ÌÈÈÂˆÓ Ì‰˘ Â‡. 

 ÌÈ ˘· Â˜„· ˘ ÌÈ Ï·˜ Ï˘ ËÚÂÓ‰ ¯ÙÒÓ‰˘ ¯·˙ÒÓ2005-2006 ÍÂ¯Î‰ ÔÓÊ‰ Í˘ÓÂ 
È·˙‰Â ‰¯È˜Á‰ È˜È˙· ÏÂÙÈË·‰Ú , ‰Ï‡ ÌÈ Ï·˜ ÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÒ ˜‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÂÓˆÓˆ

 ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘‰ ˘ÂÏ˘·) ˜¯Ù· ÏÈÚÏ Â‡¯- ÁÂÎ È Ï·˜ Ïˆ‡ ‰„Â·Ú‰ È˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Â ÈÂ˘È¯ 
ÌÈ˙Â¯È˘ ˙Â¯·ÁÂ Ì„‡.( 

 נעשתה בתיאו  ע  יחידת האכיפה ולאחר 2007ל שפורסמה כאמור במרס "הוראת החשכ .2
 .התייעצות עמה

˙‡ ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÈ·Ó ‰Ú·˘Ï ÈÎ ‰ÏÚ‰Â ÌÈ¯Â˘È‡‰ È Â˙  54 ÌÈ˙Â¯È˘‰ È Ï·˜ 
ÌÈ¯Â˘È‡ ÂÏ·È˜˘ ,ÌÈÈÂ‚˘ ÌÈ¯Â˘È‡ Â ˙È  : Ô‰ÈÏÚ ÂÏËÂ‰ ‡Ï˘ ÌÈ¯Â˘È‡ Â ˙È  ˙Â¯·Á È˙˘Ï

˙ÂÒ ˜ ,ÌÈÊ¯ÎÓ· ÂÙ˙˙˘‰ Ô‰ ÔÎÏÂ , ÌÈ ˘‰ ˘ÂÏ˘· ˙ÂÒ ˜ È ˘ Ô‰ÈÏÚ ÂÏËÂ‰ ÏÚÂÙ·˘ „ÂÚ·
˙Â Â¯Á‡‰ ; ‡Ï˘ ÌÈ¯Â˘È‡ Â ˙È  ˙ÂÙÒÂ  ˙Â¯·Á ˘ÓÁÏ˙ÂÒ ˜ Ô‰ÈÏÚ ÂÏËÂ‰ , ÏÚÂÙ·˘ „ÂÚ·

˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘‰ ˘ÂÏ˘· „Á‡ Ò ˜ Ô‰ÈÏÚ ÏËÂ‰ .È ÂÈ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ÍÏ‰Ó· ˜¯- ÈÏÂÈ2007 
˙ÂÈÂÚË‰ ÂÏ‚˙‰ ,ÌÈÈÂ‚˘‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ Â ˙È  ¯ÂÓ‡Î˘ ¯Á‡Ï , ÂÎÊ ‰Ï‡ ˙Â¯·Á˘ ¯Á‡ÏÂ

ÌÈÊ¯ÎÓ· ˙Â„Â·Ú· .˙¯Â˜È·‰ ˙Ú„Ï , ˙Â¯È‰Ê ¯„ÚÈ‰Â ˙Â ÎÂÓ ¯ÒÂÁ ÏÚ ˙ÂÚÈ·ˆÓ ‰Ï‡ ˙ÂÈÂÚË
ÂÌÈ¯Â˘È‡‰ Ô˙Ó· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ‰„Ù˜‰ , ˙‡¯Â‰ ÏÚ ˘‡¯Ó ‰Ú„È˘ Û‡ ÏÚ ˙‡Ê

Î˘Á‰"ÈÂ‡¯Î ‰ÚÂˆÈ·Ï Í¯ÚÈ‰Ï ‰ÏÎÈÂ Ï. 
ת למשרד מבקר המדינה הודיע המינהל כי לא ניתנה לו שהות להיער" "בתשובת משרד התמ

 ל הובאה לידיעת המינהל בעת שהובאה לידיעת חשבי"מאחר שהוראת החשכ, להנפקת האישורי 
ובחר להמציא אישורי  ג  , המינהל לא מצא לנכו  לעכב את יישו  ההוראה. משרדי הממשלה

 .במחיר של מספר זניח של תקלות
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ל נקבע כי למניי  הקנסות שהוטלו על המציע על ידי יחידת האכיפה יש "בהוראת החשכ .3

רה שנקנסה במידה ובעל השליטה בחב, כמו כ . להוסי) את אלה שהוטלו על בעלי השליטה בו
 .יש להגיש אישור דומה ג  לכל אחת מה , שולט במספר חברות

„·Ï· ÚÈˆÓ‰ ÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÒ ˜ ÔÈ‚· Â ˙È  ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ È¯Â˘È‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , Í‡
Â· ‰ËÈÏ˘‰ ÈÏÚ· ÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÒ ˜Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ‰˙ÈÈ‰ ‡ÏÂ ‰˜È„· ‰˙˘Ú  ‡Ï ,ÂÒ ˜  Ì‡ .

ÔÎ‡Â ,Ó ‰˘ÂÏ˘· ÈÎ ‡ˆÓ -54· ˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ‰ËÈÏ˘‰ ÈÏÚ· Ì‚ ÂÒ ˜  Â˜„ , ‰Ï‡ ˙ÂÒ ˜ ÌÏÂ‡
ÔÏ·˜Ï ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ ‰ ˙ ˘ ¯Â˘È‡· ÂÏÏÎ  ‡Ï .ÔÎ ÂÓÎ , ÏÏÎ ˙‡ ÂÒÎÈ˘ ÌÈ¯Â˘È‡ Ô˙Ó

 ‚ÂÒÓ Ú„ÈÓ ·ÈÈÁÓ ‰ËÈÏ˘ ÏÚ· Ï˘ ˙Â¯·Á‰"˙ÂÈÂÏÚ· ıÚ"29 . È„È· ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
‰ÊÎ Ú„ÈÓ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ. 

Ó˙‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙·"¯È·Ò‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙ ÏÚ ÏÏÂÎ ¯Â˘È‡ ˙˜Ù ‰ ÈÎ Ï‰ ÈÓ‰ 
ÌÈ„˜Â˘ Ì‰ ‰ÈÏÚ ˙È·Â˘ÁÓ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙·ÈÈÁÓ ‰ËÈÏ˘‰ ÈÏÚ·.  

Î ˘ Á ‰  ˙ ‡ ¯ Â ‰  Ì Â ˘ È È"˙ Â È Ó Â ˜ Ó  ˙ Â È Â ˘ ¯ Â  ˙ Â È ˙ Ï ˘ Ó Ó  ˙ Â ¯ · Á ·  Ï 
ר מרכז "וליו)  מנהל הרשות להל  (ל למנהל רשות החברות הממשלתיות " פנה החשכ2007במרס 

פנייתו . ברשויות המקומיות יפעלו לפי הוראה זוכדי שג  בחברות הממשלתיות ו, השלטו  המקומי
 .זו לא נענתה

משרד מבקר . ל היא רק על התקשרויות משרדי הממשלה ויחידות הסמ""סמכות החשכ .1
ל הממונה על יחידת הביקורת באג) " את תשומת לבו של סג  החשכ2007המדינה הפנה במרס 

 ומנהל הרשות לייש  את הכללי  ל משרד הפני "החשב הכללי להחלטת הממשלה המורה למנכ
ל משרד הפני  ולמנהל הרשות כדי "ל למנכ"במאי פנה החשכ. ל בנושא"וההנחיות של החשכ

ביוני פנה מנהל הרשות להכליל את הנושא בסדר היו  . שיפעלו על פי החלטת הממשלה האמורה
. עול על פיהשל דירקטוריו  בחברה ממשלתית במגמה לאמ0 את ההוראה ולהנחות את ההנהלה לפ

 .ל"ל משרד הפני  לרשויות המקומיות ובו הנחיית החשכ" פורס  חוזר מנכ2007ביולי 
 החברה  להל  (מ " פרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטו  המקומי בע2007באפריל  .2

. לקבלת שירותי אבטחה ושמירה ברשויות המקומיות) מכרז מסגרת(מכרז פומבי ) למשק וכלכלה
 .תיי  הלי" המכרז ונקבעו הזוכי  הס2007ביולי 

החברה למשק וכלכלה קבעה בתנאי הס) במכרז שעל המציע לצר) להצעתו תצהיר בכתב של בעלי 
בעלי השליטה בו וחברות אחרות בבעלות , הרשעות בדי  פלילי של המשתת)"השליטה בו שיפרט 
ל מי מאלה על ידי וכ  ימנה את כל הקנסות שהושתו ע" במידה והיו כאלה, מי מבעלי השליטה

על המציע . יחידת האכיפה בשלוש השני  האחרונות שקדמו למועד האחרו  להגשת הצעות למכרז
 .היה לצר) להצעתו אישור של יחידת האכיפה המאשרת את העובדות

משרד מבקר המדינה בדק את התנהלות ועדת המכרזי  של החברה למשק וכלכלה בהיבט של 
 :והעלה את הממצאי  הבאי ,  להצעות המציעי אישורי יחידת האכיפה שצורפו

 תצהיר של בעל השליטה כי יחידת האכיפה לא הטילה עליו או על 2007הגישה במאי ' חברה א
וזאת על א) שיחידת האכיפה המציאה באותו , חברה שבשליטתו קנסות בשלוש השני  האחרונות

 של החברה 2007ה מנובמבר בתשוב. כי הטילה עליה שני קנסות' חודש אישור לבקשת חברה א
למשק וכלכלה למשרד מבקר המדינה צוי  כי ועדת המכרזי  החליטה ביולי אותה שנה שמאחר 

__________________ 
נכדה , בת, כולל חברת א (מערכת המציגה תמונה מלאה ומרוכזת של כל בעלויות חברה מבוקשת  29

 . הצלבת קשרי  ואחוזי בעלויות, )'וכו
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שאחד משני הקנסות שפורטו באישור יחידת האכיפה הוטל בשל עבירה שבוצעה לפני יותר משלוש 
רואה "א ועדת המכרזי  ציינה שהי.  אי  לקחתו במניי  הקנסות שני  ממועד הגשת ההצעה 

בחומרה רבה את העובדה שבעל השליטה לא טרח לבדוק טר  חת  על התצהיר הא  אכ  היו 
 ".למשתת) קנסות

‡ ‰¯·ÁÏ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ ‰ ˙ ˘ ¯Â˘È‡‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ' ‡ÏÂ ÈÂ‚˘ ‰È‰
 ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó ¯Â˘È‡Ó ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ ‰¯·Á‰ ÏÚ ÏËÂ‰˘ ÛÒÂ  Ò ˜ Â· ÏÏÎ 

)‰Ò·Â" Î˙ÂÒ ˜ ‰˘ÂÏ˘ .(Î Ó ÏÚ ÈÎ ‡ˆÓ  ÔÎ ÂÓÎ"‡ ‰¯·Á Ï ,' ‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ· ‰È‰˘
 ¯·ÓËÙÒ „Ú ‰¯·Á·2006 ,ÌÂÓÈ ÈÓ ¯Î˘ ˜ÂÁ ˙¯Ù‰ ÔÈ‚· ÌÈÈ˘È‡ ˙ÂÒ ˜ È ˘ ÂÏËÂ‰ . ÌÈ Â˙ 

‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ ¯Â˘È‡· ‡Ï Û‡Â ÚÈˆÓ‰ ¯È‰ˆ˙· ÂÏÏÎ  ‡Ï ‰Ï‡ . ÍÏ‰Ó·2006 ‰¯·ÚÂ‰ 
Â ·Ï ‰¯·Á· ‰ËÈÏ˘‰ ,Î Ó ¯˙Â  ‡Â‰Â"‰¯·Á· Ï. 

Î Ó ÈÎ ‰˜È„·‰ ‰˙ÏÚ‰ ÔÎ ÂÓÎ"‡ ‰¯·Á Ï ' ÂÏÚÙ˘ ˙ÂÙÒÂ  ˙Â¯·Á· ‰ËÈÏ˘ ÏÚ· ‡Â‰
Ì„‡ ÁÂÎ È Ï·˜ ˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·ÁÎ . ÌÈ ˘·2001-2002 Â˘„ÂÁ ‡Ï 

È‡ ·˜Ú ÂÏ‡ ÌÈ„È‚‡˙ Ï˘ Ì‰È˙Â ÂÈ˘È¯-ÂÈ˙Â ˜˙Â Ì„‡ ÁÂÎ È Ï·˜ ˜ÂÁ È‡ ˙· ‰„ÈÓÚ. 
È ÂÈ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ÍÏ‰Ó·- ÈÏÂÈ2007· ‰¯·Á ‰˘È‚‰  '·˘Î Ó ˙ÂÏÚ·"‡ ‰¯·Á Ï ' ˙ÂÚˆ‰

Ú· ‰ÏÎÏÎÂ ˜˘ÓÏ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÔÂÈ˜È  ÈÊ¯ÎÓ·"ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÂ Ó , ‰˙˘˜· ÈÙ ÏÚ ‰Ï·È˜Â
˙ÂÚ˘¯‰Â ˙ÂÒ ˜ ‰Ï ÔÈ‡˘ ÍÎ ÏÚ ¯Â˘È‡ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈÓ , ˙È˘È‡ ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÒ ˜ ˙Â¯ÓÏ

‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ· ÏÚ .‡ÏÓ ¯Â˘È‡ ˙˜ÙÒÓ ‰ È‡ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ˘ ˙ÂÈ‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , È·‚Ï Ô‰
ÚÈˆÓ‰ Ì˙ÂÏÚ··˘ ˙Â¯Á‡ ˙Â¯·Á È·‚ÏÂ Â· ‰ËÈÏ˘‰ ÈÏÚ· È·‚Ï Ô‰Â - ˙Â„ÚÂ È Ù· ‰È‰ ‡Ï 

ÌÈÚÈˆÓ‰ Ï˘ Ì¯·Ú ÏÚ ÌÏ˘ Ú„ÈÓ ÌÈÊ¯ÎÓ , È‡ ˙· ‰„ÈÓÚ È·‚Ï ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï È„Î ˘¯„ Î
ÛÒ‰. 

Î˘Á‰ ˙‡¯Â‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Ï ˙ÒÁÈÈ˙Ó Ï"‰ËÈÏ˘ ÏÚ· " ˜ÂÁ· Â˙ÂÚÓ˘ÓÎ
 ˙Â‡˜ ·‰)ÈÂ˘È¯( ,Ó˘˙‰"‡-1981) ‰Ï ÔÏ-˙Â‡˜ ·‰ ˜ÂÁ  .(Î˘Á‰ ˙‡¯Â‰" ‰ È‡ Ï

 ˙‡ ‰ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ¯È·Ú‰ „È‚‡˙· ‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ· Ì‰· ÌÈ¯˜ÓÏ ÔÂ¯˙Ù ˙ ˙Â  ‰ È‡Â ˙ÒÁÈÈ˙Ó
Ï „È‚‡˙· ‰ËÈÏ˘‰"·Â¯˜ " ˙Â‡˜ ·‰ ˜ÂÁ· Â˙ÂÚÓ˘ÓÎ)‡ˆ‡ˆ ÏÏÂÎ‰ .( ÏÚ· ˙¯‰ˆ‰

 ‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ· ÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÒ ˜ ÏÂÏÎÏ ‰¯ÂÓ‡ ‰ È‡ ‰¯·ÁÏ ¯˘‡· ÈÁÎÂ ‰ ‰ËÈÏ˘‰
Ì„Â˜‰ ,‰Ï‡Î ÂÈ‰ Ì‡ . ÏÂÏÎÏ ‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ· ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ‰ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ‰‡¯Â‰· ÔÈ‡ ÔÎ ÂÓÎ

˙ÂÒ ˜‰ ˙‡ Â˙ËÈÏ˘·˘ ˙Â¯Á‡ ˙Â¯·Á È·‚Ï Â˙¯‰ˆ‰· ,‰Ï‡Î ÂÈ‰Â ‰„ÈÓ· , ÏÚ ÂÏËÂ‰˘
Ï ‰· ‰ËÈÏ˘‰ ˙‡ ¯È·Ú‰ ‡Â‰Â Â˙ËÈÏ˘· ‰˙ÈÈ‰˘ ‰¯·Á"Â·Â¯˜ ." ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

Î˘Á‰ ˙‡¯Â‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ÏÂ˜˘Ï ˘È ‰ È„Ó‰"Ì‡˙‰· Ï. 
 למשרד מבקר המדינה כי המלצת מבקר המדינה תיבח  2007ל הודיע בתשובתו מנובמבר "כהחש

  .על ידי הלשכה המשפטית במשרד האוצר ובמידת הצור" תעודכ  הוראת השעה בהתא 
Î ˘ Á ‰  ˙ ‡ ¯ Â ‰  ˙ Ï Á ‰"Ì È È ¯ Â Ë Â Ë Ë Ò  Ì È „ È ‚ ‡ ˙ ·  Ï , ˙ Â ‡ Ë È Ò ¯ · È  Â ‡ ·

Ì È Ï Â Á ‰  ˙ Â Ù Â ˜ · Â 
ות החולי  ה  מעסיקי  גדולי  של קבלני שירותי  האוניברסיטאות וקופ, התאגידי  הסטטוטוריי 

מנתוני  שהתקבלו מגופי  אלה מדובר בהעסקה של אלפי : האבטחה והניקיו , בתחומי השמירה
 .ח" מיליו  ש650 שעלות העסקת  השנתית מסתכמת בכ, עובדי 

) אול  ה  עוסקי  בכספי ציבור וחלק  מקבלי  א, ל אינה חלה על גופי  אלה"הוראת החשכ
ולכ  ההוראה עשויה להיות קו מנחה ג  לגופי  אלה באשר , תקציב או תמיכה מכספי המדינה

 .לשמירת זכויות העובדי  של קבלני  שמספקי  לה  שירותי 
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שאלו  ובו נתבקשו הגופי  להשיב על )  גופי 21(לפיכ" שלח משרד מבקר המדינה לגופי  אלה 

ל "ידיעת  והא  ההוראות שנכללו במסמ" החשכל הועברה ל"הא  הוראת החשכ: השאלות הבאות
ל נהגו אצל  נהלי  והנחיות תואמי  "הא  עוד לפני הוראת החשכ? מיושמות בפועל אצל 

 ? להוראה באשר לשמירת זכויות עובדי  המועסקי  על ידי הקבלני 
1. ÔÏ‰Ï˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÌÈÏÂÚ ‰ Â˘‡¯‰ ‰Ï‡˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ Ì‰È˙Â·Â˘˙Ó :

‰ ÌÈÙÂ‚ ‰˘ÈÓÁ ÂÊ ‰‡¯Â‰· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÂÏÈÁ)ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ , ˙Â˘¯
ÌÈ ‚‰Â Ú·Ë‰ ,Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ  ˙Â˘¯ ,˙„ÁÂ‡Ó ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜Â ˙ÈÓÂ‡Ï ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜( ; „Á‡

 ÌÈÙÂ‚‰)˙ÈÏÏÎ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ ( ‰˘„Á‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰ ÌÚ ‰ Ó‡ ÏÚ Ì˙Á
È· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÔÂÈ˜È  È„·ÂÚ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ‰ ‚‰ ÔÈÈ Ú·ÌÈ˙Â¯È˘ È Ï·˜ È„ , ÂÊ ‰ Ó‡· ¯˘‡Î

Î˘Á‰ ˙‡¯Â‰· ÂÏÏÎ ˘ ÌÈË·È‰‰ ÌÈÈÂˆÓ"Ï . ¯‡˘15ÌÈÙÂ‚‰ 30 ÂÏÈÁ‰ ‡Ï ÈÎ ÂÚÈ„Â‰ 
Î˘Á‰ ˙‡¯Â‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ"Ï ,Î˘Á‰ ˙‡¯Â‰ È ÙÏ ÂÓ˙Á ˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰˘ ÌÂ˘Ó Ì‡" Ô‰ Ï

Û˜Â˙· ÔÈÈ„Ú ,˙Ú‰ ‡Â··Â ,˙Â˘„Á ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· ÌÈ ÂÈ„ ˙‡¯˜Ï , ˙‡¯Â‰ ÌÂ˘ÈÈ ÔÂ„ÈÈ
Î˘Á‰"Ï ,ÂÎ˘Á‰ ˙‡¯Â‰˘ ˙ÈÏÓ¯ÂÙ‰ ‰ ÚË‰Ó Ì‡"Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‰ È‡ Ï , Ì˙ ÚËÏ˘Î- 

 ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ‰ ‚‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰ ÌÈÈÂˆÓ ÌÏˆ‡ ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˙Â‡¯Â‰·
ÌÈ„·ÂÚ. 

ל ישנ  שני היבטי  שאמורי  לבוא לידי ביטוי בהוראות המכרזי  והסכמי "בהוראת החשכ .2
 :ההתקשרות ע  הקבלני 

המציע יצר) להצעתו תצהיר בדבר קיו  חובותיו בעניי  )  1:   (ס) למכרזקביעת תנאי  )א(
המציע יצר) להצעתו תצהיר הכולל )  2.   (זכויות עובדי  על פי חוקי העבודה והסכמי  קיבוציי 

נתוני  באשר להרשעות או קנסות של החברה ובעלי השליטה בה בגי  הפרה של חוקי עבודה 
וכ  , ה יצור) נספח תמחירי ובו יצוינו מרכיבי השכר שישולמו לעובדי להצע)  3).   (כאמור לעיל(

 .תצהיר של המציע על השכר שישול  לעובד לשעת עבודה ועלות השכר למעביד לשעת עבודה
קיו  חובות הקבל  בנושא זכויות העובדי  לפי חוקי )  1   (:סעיפי  בהסכ  ההתקשרות )ב(

 התחייבות של הקבל  לשת) פעולה ע  ביקורת)  2.   (שרותהעבודה מהווה תנאי יסודי בהסכ  ההתק
 יו  בממצאי הביקורת ובתלונות בדבר פגיעה בזכויות העובדי  30ולטפל בתו" , שתיער" בנושא

 .המועסקי  על ידו
משרד מבקר המדינה בדק א  בנהלי  ובהנחיות הקיימי  בגופי  שלא החילו עליה  עדיי  את 

מתשובות הגופי  עולה כי אצל רוב  . ל"בטי  שנמנו בהוראת החשכקיימי  ההי, ל"הוראת החשכ
ובעיקר התנאי לכלול הצהרת המציע באשר להרשעות או קנסות של , לא נכללי  תנאי הס) במלוא 

באשר לסעיפי  בהסכ  ההתקשרות . החברה ובעלי השליטה בה בגי  הפרה של חוקי עבודה
נמצא , יו בנושא זכויות העובדי  לפי חוקי העבודההכוללי  התחייבות של הקבל  לקיי  את חובות

באשר לסעיפי  בהסכ  ההתקשרות הכוללי  התחייבות של . כי רוב הגופי  כוללי  התחייבות זו
,  יו 30ולטפל בממצאי הביקורת ובתלונות בתו" , הקבל  לשת) פעולה ע  ביקורת שתיער" בנושא

 .יימות התחייבות מלאה כזו של הקבל נמצא כי רוב הגופי  אינ  כוללי  בהתקשרויות הק
__________________ 

רשות , מועצת הצמחי , עצה לענ" הלולהמו, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, רשות שדות התעופה 30
האוניברסיטה העברית , אוניברסיטת ב# גוריו#, אוניברסיטת בר איל#, רשות השידור, העתיקות
האוניברסיטה ,  מכו# טכנולוגי לישראל$הטכניו# , מכו# ויצמ# למדע, אוניברסיטת תל אביב, בירושלי 
 . מכבי שירותי בריאות, אוניברסיטת חיפה, הפתוחה
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ì˘ÈÈÏ ‰‡¯Â‰ ‰˙ËÏÁ‰· ÏÂÏÎÏ ÏÂ˜˘˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
Î˘Á‰ ˙‡¯Â‰ ˙‡"ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ È„È ÏÚ Ì‚ Ï31 , ÏÚ ÌÈ ÂÓÓ‰ ÌÈ¯˘‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏÂ

Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ‰Ï‡ ÌÈ„È‚‡˙ .Î˘Á‰ ˙‡¯Â‰· ÂÚ·˜ ˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÂÓÎ" Ï
ÂÏÏ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ ˙ÂÏ‰ ‰·Â ÌÈ ÂÈ¯ÂË˜¯È„· Â Â„ÈÈ , È Ï·˜ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÏÚ ÔÏÈÁ‰Ï È„Î

ÌÈ˙Â¯È˘. 
Î˘Á‰" ‰Úˆ‰ ÏÚ ‰Ï‡ ÌÈÓÈ· „˜Â˘ ‡Â‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ÚÈ„Â‰ Ï

Î˙‰ ˙‡¯Â‰ ˙ÏÁ‰ ¯·„· ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰Ï"ÌÈÙÒÂ  ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ ÏÚ Ì.  
✯  

 ÏÚ Ô‚Ó‰ È˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È‰Ï˘ÓÓ‰ È„È , ˙Â·Î˘· ‰ÚÈ‚Ù· ¯·Â„Ó˘Î Ë¯Ù·
˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ Ô‰Ï ˙Â ˜ÂÓ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ÔÓˆÚ ˙ÂÁÂÎ· Ô‚‰Ï ˙Â˘˜˙Ó‰ ‰˜ÂˆÓ. 

 È ÂÈ „Ú2007Ó˙‰ „¯˘Ó·˘ Ô‚Ó‰ È˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Ï ‰ÙÈÎ‡‰ Í¯ÚÓ ÏÚÙ " ÁÂÎ ‰ˆ˜Â‰˘ ‡Ï· ˙
‡˘Â · ÏÂÙÈËÏ ˜ÈÙÒÓ Ì„‡ . ÔÙÂ‡· ÏÈÚÙ‰Ï ¯˘Ù‡È Ì Â˜È˙ ¯˘‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈÏÚÂÓ ‰Ê ÁÂ„·

ÂÓ¯·‚Â˙È˘ ¯Á‡Ï ‰ÙÈÎ‡‰ Í¯ÚÓ ˙‡ ¯˙ÂÈ ÏÈÚÈÂ ÏÈÚ. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ"ÌÈ‡·‰ ÌÈ„Úˆ· ËÂ˜ Ï ‰ÙÈÎ‡‰ Í¯ÚÓÂ ˙ :

 ÈÙ ÏÚ ‰˘ÚÈÈ ‰¯È˜Á‰ È˜È˙· ‰ÙÈÎ‡‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÏÂÙÈË‰˘ ÂÁÈË·È˘ ‰„Â·Ú ÈÏ‰  ÚÂ·˜Ï
ÈÂÁÈ„ ÌÈÏ·ÂÒ Ì È‡˘ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË ÁÈË·È˘ ˙ÂÈÂÓÈ„˜ ‚Â¯È„Â ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„Ò ; Ï‰Â  ˙ Î‰

‰¯È˜Á‰ È˜È˙· ˙Â˘Ú ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ Ú·˜È˘ , ˙¯‚ÒÓ ˙‡ ·Ï˘ ÏÎÏ Ú·˜ÈÂ
ÂÏ ˙ˆÏÓÂÓ‰ ÔÓÊ‰ ; Ì˙‡ÂÂ˘‰Â ÚÂˆÈ· È„„Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ ˙ÂÏÈÚÂÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï

ÌÈ ˘ È Ù ÏÚ ,‰ÙÈÎ‡· ¯ÂÙÈ˘Â ˙Â˜ÂÙ˙· ‰ÈÈÏÚ ÏÚ ÂÚÈ·ˆÈ˘ ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ„ÚÈ ˙ÚÈ·˜ ÍÂ˙ ;
·Â˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙Ó‡˙‰‰ÙÈÎ‡‰ Í¯ÚÓ ÈÎ¯ˆÏ . 

Î˘Á‰ ˙‡¯Â‰ ¯Â‡Ï" Ò¯Ó· ‰ÓÒ¯ÂÙ˘ Ï2007 ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ‰ ‚‰ ÔÈÈ Ú· 
‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó· ÌÈ˙Â¯È˘ È Ï·˜ È„È· , ˙ÂÏÈÚÈ· ÏÂÚÙÏ ‰ÚÈ·˙‰Â ‰ÙÈÎ‡‰ ˙Â„ÈÁÈ ÏÚ

 ˜ÂÁ‰ ÏÚ ¯Â·ÚÏÓ ‰Ú˙¯‰ ÌÏˆ‡ ¯ÂˆÈÏ È„Î ÌÈ˙Â¯È˘ È Ï·˜ Ïˆ‡ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡·Â 
 ÏÂ˜˘˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÎ˘Á‰ ˙‡¯Â‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ‰‡¯Â‰ ‰˙ËÏÁ‰· ÏÂÏÎÏ" È„È ÏÚ Ì‚ Ï

ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰32 ,Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ‰Ï‡ ÌÈ„È‚‡˙ ÏÚ ÌÈ ÂÓÓ‰ ÌÈ¯˘‰ ˙‡ ·ÈÈÁ˙Â .
Î˘Á‰ ˙‡¯Â‰· ÂÚ·˜ ˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ" Ï˘ ˙ÂÏ‰ ‰·Â ÌÈ ÂÈ¯ÂË˜¯È„· Â Â„ÈÈ Ï

ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ,ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Â ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,„Î ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÏÏÎ ˙‡ ÏÈÁ‰Ï È
ÌÈ˙Â¯È˘ È Ï·˜ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· ÂÏ‡.  

__________________ 
· ˘È˙ ˘ ÁÂ„57 Ï ראו ג  , בעניי# סדרי ניהול  של התאגידי  הסטטוטוריי  והצור% בהסדרה בנדו# 31

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó) 2006( ," 279' עמ, "העדר הסדר מקי" בדבר סדרי ניהול  של תאגידי  סטטוטוריי. 
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