


מעסיק= סוכן ביטוח  מעסיק= סוכן ביטוח 



:חקיקה רלוונטית                

1958–ח "תשי, חוק הגנת השכר1.

2011–ב "תשע, חוק להגברת אכיפה של דיני העבודה2.

1951–א "תשי, חוק שעות עבודה ומנוחה3.

1954–ד "תשי, חוק עבודת נשים4.

2001–א "תשס, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות5.

1987–ז "תשמ, חוק שכר מינימום6.

1977 -ז "תשל, חוק העונשין7.



מבוא                           

.מעביד- סוכן הביטוח כמעסיק כפוף לשלל חוקי העבודה הדנים ביחסי עובדא -

אינן ניתנות , קרי, רוב הדרישות בחוקי העבודה השונים הינן קוגנטיותב-

.גם לא בצורה של הסכמה בין הצדדים, י העובד ולשינוי"לוויתור ע .גם לא בצורה של הסכמה בין הצדדים, י העובד ולשינוי"לוויתור ע

") החוק"להלן ( 2011–ב "תשע, הגברת אכיפה של דיני העבודההחוק לג -

.אמצעי בידי הרשויות מבחינת יישום וייעול אכיפת דיני העבודה/כמכשיר

.עיצומים כספיים ואחריות פלילית בעת הפרה–אחריות המעסיק ד-

סכומי העיצומים שניתן להטיל על מעסיק המפר את חוקי העבודה השונים  ה-

.לעובד/להפרה בודדת₪  35,000ל ₪  20,000נעים בין כ 

.דגשים לקראת ביקורות המפקח ותוצאותיהםו-



:החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה  

  23פ סעיף "לחוק הגנת השכר וע 3פ סעיף "סמכויות מפקח העבודה ע  23פ סעיף "לחוק הגנת השכר וע 3פ סעיף "סמכויות מפקח העבודה ע

:לחוק הגברת האכיפה והתוספת השנייה הינן

     מפקח עבודה שהוסמך או שמונה לפקח על ביצוע הוראת חיקוק המנויה  "

יהיה מוסמך לפקח על ביצוע אותה הוראה לעניין הוראות  , בתוספת השנייה

לו כל הסמכויות הנתונות לו לפי כל דין לצורך פיקוח על  יהיו ולשם כך , פרק זה

".האמורהביצוע הוראת החיקוק 



למפקחי העבודה שיהיו אמונים על ביצוע האמור בתוספת השנייה יהיו  

:בין היתר, סמכויות רחבות מאוד

להיכנס בכל עת לכל מקום שיש לו יסוד להניח כי מועבדים בו בני 1. להיכנס בכל עת לכל מקום שיש לו יסוד להניח כי מועבדים בו בני 1.

עבודה  , או נעשית בו, או שהם עומדים להיות מועבדים בו, אדם

).  מקום עבודה–להלן בפרק זה (לצורכי עסק או משלח יד 

,  לבדוק במקום עבודה את סדרי העבודה ואת סידורי הבטיחות2.

הציוד  , המכונות, ובין השאר גם את המתקנים, הגהות והרווחה

.ותהליכי העבודה



בכל עניין שהוא מתפקידי  –בין לבדו ובין בפני אדם אחר –לחקור 3.

וכל אדם שיש למפקח יסוד , כל אדם הנמצא במקום עבודה, השירות

.להניח שהוא עובד או עבד במקום עבודה

קיומם , שניהולם, דין וחשבון או מסמך אחר, תעודה, לבדוק כל פנקס4.

,  או הגשמתם היא חובה על פי חיקוק שביצועו בידי שר העבודה

.ולהעתיק מהם

!!!דינו מאסר–המפריע למפקח בעת מילוי תפקידו 



החוק להגברת האכיפה                      

:נושאים המנויים בתוספת השנייה לחוק         

מסירת הודעה על תנאי העבודה או על שינוי בתנאי העבודה לפי  1.

.2002–ב "תשס, )תנאי עבודה(לחוק הודעה לעובד  3עד  1סעיפים  .2002–ב "תשס, )תנאי עבודה(לחוק הודעה לעובד  3עד  1סעיפים 

.לחוק הגנת השכר 24מסירת תלוש שכר לפי סעיף 2.

 .לחוק שעות עבודה ומנוחה 25ניהול פנקס שעות עבודה לפי סעיף 3.

.לחוק חופשה שנתית 26ניהול פנקס חופשה לפי סעיף 4.

,              לחוק למניעת הטרדה מינית) ב(7קביעת תקנון לפי סעיף 5.

.1998–ח "תשנ

לתקנון



.לחוק שכר מינימום) ב(6הצגת מודעה לפי סעיף 6.

פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה או שליחה להכשרה  איסור7.

,  לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה 8בניגוד להוראות סעיף , מקצועית ,  לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה 8בניגוד להוראות סעיף , מקצועית

, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 11סעיף +  1988–ח "תשמ

.1998- ח "תשנ

או  , לחוק שעות עבודה ומנוחה 20מתן הפסקות לעובד לפי סעיף 8.

. לחוק האמור23בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 

.מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית9.



.לחוק חופשה שנתית 11-ו 10דמי חופשה לפי סעיפים תשלום 10.

.לחוק חופשה שנתית 13פדיון חופשה לפי סעיף תשלום 11.

איסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם 12. איסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם 12.

.להוראות היתר שניתן לפי הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה

.לחוק שעות עבודה ומנוחה 16תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף 13.

לפי , מעביד-אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובדמתן 14.

.2001–א "תשס, לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות 8סעיף 

.לחוק הגנת השכר 25איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף 15.



לחוק עבודת  8העבדת עובדת או עובד בחופשת לידה לפי סעיף איסור 16.

.לחוק האמור) ג(9לרבות כפי שהוחל בסעיף , נשים

  6לפי סעיף , העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתראיסור 17.

.לחוק שעות עבודה ומנוחה

.לחוק הגנת השכר) א(25לפי סעיף , העברת סכומים שנוכו18.

.לחוק הגנת השכר) 1)(1ב(ב25איסור הלנת שכר לפי סעיף 19.

.תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום20.

,  תשלום שכר מינימום לפי שכר קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה21.

.1957–ז "תשי, לחוק הסכמים קיבוציים) ב(יד33לפי סעיף 



,  לחוק עבודת נשים 9פיטורי עובדת או עובד בלא היתר לפי סעיף איסור 22.

.לחוק האמור) ג(9לרבות כפי שהוחל בסעיף 

, בלא היתר, פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת או עובדאיסור 23.

לסעיף  ) ג(9לרבות כפי שהוחל בסעיף , לחוק עבודת נשים) א(9לפי סעיף 

.האמור

לחוק ) ב(א41פיטורי עובד המשרת במילואים בלא היתר לפי סעיף איסור 24.

.1949–ט "תש, )החזרה לעבודה(חיילים משוחררים 

.מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיהתשלומים 25.



דגשים לקראת ביקורת המפקח            

יום מתחילת  30חובת מסירת הודעה לעובד בגין תנאי העסקתו עד 1.

.העבודה
דוגמא לנוסח ההודעה

:שכר2.

.עמידה בתנאי שכר מינימום ותשלום שעות נוספות כנדרש בחוק•

אין  , עמידה בדרישות החוק בנודע לרישום שעות העבודה של העובד•

חובה להשתמש בשעון נוכחות ומספיק רישום של העובד עם בקרה של  

.המעסיק

.אינו מהווה תחליף לרישום השעות" גלובלי"שכר •

דוגמא לנוסח ההודעה



אין חובה להתחשב ברישום השעות אלא אם מדובר בתוספת לעובד על פי  •

.שעות נוספות

–להמציא לעובד תלוש שכר ובו כל המרכיבים הנדרשים על פי חוק חובה • –להמציא לעובד תלוש שכר ובו כל המרכיבים הנדרשים על פי חוק חובה •

שכרחוק הגנת ראו תוספת ל

.לעריכת תלוש השכר בהתאם לדרישות החוק הינה על המעסיק האחריות•

סוכני ביטוח כפופים אך ורק לצו  –ולתנאים סוציאליים  ל"למלהפרשות •

.ההרחבה הכללי במשק ולא חל עליהם הסכם קיבוצי ספציפי כלשהו



:הריון ולידה3.

העסקת נשים מחייבת בקיאות לעניין זכויות העובדת בעת הריון ולאחריו  

:ובכלל זה

הזכות לחופשת לידה• הזכות לחופשת לידה•

שעת הנקה בתנאים מסוימים•

או בשמירת הריון/הגנה מפני פיטורין בשל היות העובדת בהריון ו•



שוויון הזדמנויות4.

.בהעסקת עובדת בתפקיד שווה לעובד יש לשמור על שוויון בשכר 

פיטורים5.

טרם פיטורי עובד יש לערוך שימוע אשר אמור להתבצע בתום לב ובנפש  

.יש לערוך פרוטוקול שימוע. חפצה

חשוב לציין כי החוק להגברת האכיפה אינו בא במקום הסנקציות שקיימות  

!בחוקים הרלוונטיים אלא מוסיף עליהן



או שימוע/דגשים בעת זימון לבירור ו   

:בפני מפקח העבודה    

.דין- ההתייצבות היא חובה ומומלץ להסתייע בעורך1.

לדרוש את דוח הביקורת הכולל  , טרם ההגעה לשימוע חובה2.

.ממצאים ולרבות ליקויים

או /אם ניתן עוד טרם הבירור ו, תיקון ליקויים באופן מידי3.

.השימוע

לחוק הגרת האכיפה לעניין עיצומים   6פ סעיף "זכות טיעון ע4.

:כספיים

רשאי   5מעביד שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף "

לעניין הכוונה להטיל  , לפני הממונה, בכתב, לטעון את טענותיו

".ימים ממועד מסירת ההודעה 30בתוך , עיצום כספי ולעניין סכומו



לסיכום               

סוכן הביטוח כמעסיק חשוף לביקורות מנהל ההסדרה והאכיפה של  

.משרד הכלכלה לעניין עמידה בחוקי העבודה

בהרצאה ניתנו דגשים עיקריים לעניין החשיפה בשל אכיפה זו  

מבחינת הסוכן כמעסיק ודגשים לעניין היערכות נכונה לביקורות  

.אשר כתוצאה מן החשיפה כאמור

.בהצלחה









חזרה למצגת



חזרה למצגת





חזרה למצגת


