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   1 מתוך 1עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

אכיפת חוקי העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת בנושא , מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת העבודה

 במסמך יוצגו בקצרה מידע כללי על שוק העבודה בישראל ונתונים על הפרת חוקי העבודה .בישראל

פעולות האכיפה ,  המסחר והתעסוקה,אכיפת חוקי עבודה במשרד התעשייהלאגף הויפורטו תפקידיו של 

נציין . האדם המצומצם העומד לרשותו-שהוא מקיים והקשיים שהוא נתקל בהם בשל התקציב הדל וכוח

כי ארגונים לא ממשלתיים רבים פועלים בתחום הסיוע לעובדים שזכויותיהם הופרו ועושים מלאכת 

אכיפת חוקי עבודה במשרד לאגף ה –אולם מסמך זה יתמקד בפעילות הגורם הממשלתי בלבד , קודש

 .המסחר והתעסוקה, התעשייה

 רקע .1

 העבודה בישראלכוח  .1.1

  1,377,100, מהם יהודים) 76% (5,313,800 ,נפש 6,990,700אוכלוסיית ישראל  היתה 2005בסוף שנת 

 1".אחרים"המוגדרים ) 4.3% (299,800-ערבים ו) 19.7%( 

, )55.6% ( נפש2,814,000 היה 2006לישי של שנת כוח העבודה האזרחי ברבע השמשתתפים במספר ה

כוח העבודה האזרחי במועסקים -הבלתישיעור .  בלתי מועסקים235,000-מועסקים ומהם  2,579,000

 2.8.8%מועסקות היה - ושיעור הנשים הבלתי7.9%מועסקים היה - שיעור הגברים הבלתי– 8.3%היה 

 1,648,900,  שעות בשבוע או יותר35, במשרה מלאה מספר המועסקים היה 2006ברבע השלישי של שנת 

יש לציין ). 24.3%( איש 626,100היה ,  שעות35-פחות מ, ומספר המועסקים במשרה חלקית, )64%(איש 

 3. מהמועסקים במשרה חלקית מוגדרים עובדים במשרה חלקית שלא מרצון120,000כי 

ושיעור , אדם-ידי חברות כוח-אל מועסקים על מכלל השכירים בישר4.5% היו 2004בשנת , פי הערכות-על

 4. בקרב שאר השכירים10%לעומת , 25%המשתכרים שכר מינימום בקרב מועסקים אלה היה 

, מאות אלפי שכירים,  מכלל העובדים בישראל10%- כ2006 שנתמפי דוח האגודה לזכויות האזרח -על

השכר . נים אחרים להעסקת משנהקבלני שירותים וקבל, אדם-מועסקים כיום באמצעות קבלני כוח

 5. מהשכר הממוצע60%- הוא כחברות הקבלןהממוצע של עובדי 

  שכר ממוצע ושכר מינימום .1.2

 6.ח"ש 7,629 היה 2006השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אוגוסט 

                                                 
, באתר האינטרנט, 2 פרק ,57  סטי לישראלהשנתון הסטטי, "אוכלוסייה", הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1

200601204=html?hodaa.hodaa_template/newhodaot/reader/il.gov.cbs.1www://http ,2006 בדצמבר 10: כניסה. 
, באתר האינטרנט, 2006אדם לרבע השלישי של שנת -סקר כוח, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 2

200620255=html?hodaa.hodaa_template/tnewhodao/reader/il.gov.cbs.1www://http ,2006 בדצמבר 10: כניסה. 
 . שם, אתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 3
באתר , 2005מרס , כתבה רונית נדיב, שיון בישראל הפועלים בראדם-קבלני כוח, המסחר והתעסוקה,  משרד התעשייה4

4BD9-3F45-0E97-640C3ECD/resrdonly/NR/il.gov.moital.www://http-, האינטרנט
pdf.kablanrishui//052C488C1FFC1 ,2006 בדצמבר 10: כניסה. 

 .2006נובמבר , זכויות עובדים והפרתן: לעבוד בלי כבוד, האגודה לזכויות האזרח בישראל 5
, אתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 6

200626259=html?hodaa.templatehodaa_/newhodaot/reader/il.gov.cbs.1www://http ,200 בדצמבר 10:  כניסה. 



 

 
   2 מתוך 2עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

.  השכר הממוצע עד מחצית הואשכרה, אדם- בני898,000- כןשה,  במשקמשרות השכיר מכלל 35%-כב

 7.ח" ש2,554 הוא  במקרה זהשכר החודשי הממוצעה

  8:משתכרים עד מחצית השכר הממוצע במשקבהם עובדים רבים שלהלן כמה מהענפים 

 השכר הממוצע בענף
 ח"בש

 משרות השכירמספר 
 עד  בהן הואהשכרש

 מחצית השכר הממוצע

 ממשרות השכיר שיעור
עד שהשכר בהן הוא 

  הממוצעמחצית השכר

 הענף

 שירותי אירוח ואוכל 56% 74,800 2,108
 שירותים עסקיים 41% 196,100 2,288
 אבטחה וניקיון, שמירה 62.6% 68,200 2,400
 רווחה ,שירותי בריאות 38.4% 103,200 2,296

 וסעד
 שירותי מטפלות בית 69.6% 40,300 1,672

 הוועדה 9. לשעהח"ש 19.28-לחודש ו ח"ש 3,585.18 בישראל שכר המינימום היה 2006 ביוני 1-ב

 מכלל 15%–12% כי 2000הציבורית לבחינת חוק שכר מינימום בישראל ציינה בדוח שהגישה בשנת 

 10.משתכרים פחות משכר המינימום, אדם- בני200,000-שהם כ, העובדים במשרה מלאה

 11 של העובדיםכיסוישיעור ההתאגדות וה .1.3

 60- משנות ה12.ה בשיעור השכירים החברים באיגוד מקצועיבשני העשורים האחרונים חלה ירידה חד

בשנת ואילו ,  מכלל העובדים השכירים מאוגדים באיגודים מקצועיים85%- היו כ80-עד תחילת שנות ה

 הסכמים ידי-המכוסים על אשר לשיעור השכירים .45%- היה שיעור העובדים המאוגדים כ2000

 מכלל השכירים 56.1%- עולה כי כ2000רווחה בשנת  במשרד העבודה והךערנ שמחקרמ, קיבוציים

העובדים אינם חברים באיגוד כלל מ 34%- כבמחקר צוין עוד כי.  הסכם קיבוציידי-מכוסים עלנחשבים 

 . הסכם קיבוציידי-מכוסים עלמקצועי ואינם 

 הפרת חוקי העבודה בישראל .2

הוא , ני העסקה זמניים ולא ישיריםשנכללים בו בין השאר מאפיי, עובד המועסק בשוק העבודה המודרני

פי הערכות של גורמים ממשלתיים ולא ממשלתיים הפרת חוקי העבודה -על. פגיע יותר מעובד בעבר

                                                 
 .שם 7
 .שם 8
374F-249D56F6/exeres/NR/il.gov.tamas.www://http-, המסחר והתעסוקה, אתר האינטרנט של משרד התעשייה 9

htm.216440CC080F-F1AD-1AB4 ,2006 בדצמבר 10: כניסה. 
 . 2000יולי , ירושלים, ם בישראלדוח הוועדה הציבורית לבחינת חוק שכר מינימו 10
כתבו ינון , 2000תמונת מצב : שיעור המאורגנים בארגוני עובדים וכיסוי בהסכמים קיבוציים", משרד העבודה והרווחה 11

, באתר האינטרנט, 2002אוגוסט , גיא מונדלק ויצחק ספורטא, יצחק הברפלד, כהן
x/Pirs_maamarim/tichnun_pirsumim/hnun_koach_adamtic/koach/Rsrc/cmsTamat/il.gov.moital.www://http

pdf.meurgan ,2006 בדצמבר 10: כניסה. 
.  בקרב האוכלוסייה הבוגרת בישראל2000בהזמנת משרד העבודה והרווחה שנערך במאי   התבססו על סקרהמחקרעורכי  12

 .איגודים מקצועייםעל בסקר נבחנו בין השאר שאלות 



 

 
   3 מתוך 3עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

מעסיקים רבים רואים . ופגיעה בזכויות עובדים הן נורמות שכיחות ומושרשות היטב בחברה הישראלית

 .פיהן-בחוקי העבודה המלצות ולא הוראות מחייבות שיש לפעול על

 .העובדים  חוקי עבודה שנועדו להסדיר את שוק העבודה ולהגן על זכויות19ישראל ספר החוקים של ב

חוק הודעה , 1954-ד"התשי, חוק עבודת נשים, 1987-ז"התשמ, חוק שכר מינימום: להלן כמה מהחוקים

דעה מוקדמת חוק הו, 1951-א"התשי, חוק שעות עבודה ומנוחה, 2002-ב"התשס, )תנאי עבודה(לעובד 

, 1996-ו"התשנ, אדם-כוחידי קבלני -חוק העסקת עובדים על, 2001-א"התשס, לפיטורים ולהתפטרות

חוק שוויון זכויות , 1988-ח"התשמ, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, 1951-א"תשי, חוק חופשה שנתית

ובר בחוקים  מד.1957-ז"התשי,  וחוק ההסכמים הקיבוציים,1998-ח"התשנ, לאנשים עם מוגבלות

 –ולמעשה את הפרת זכויות עובדים יש לתלות בעיקר בהעדר אכיפה הולמת , מתקדמים ומגינים מאוד

 .ולא בהעדר חקיקה מגינה

בניסיון לעשות זאת , עם זאת. מסיבות שונות קשה מאוד לאמוד את היקף הפרת חוקי העבודה בישראל

בעיקר עובדים , עובדים רבים, ראשית: דהיש להתחשב בשני מאפיינים מרכזיים הקיימים בשוק העבו

לדרכים להגן על זכויות אלה , אינם מודעים די הצורך לזכויותיהם, בשכר נמוך ובעבודות בסטטוס נמוך

עובדים רבים נמנעים מלהתלונן על מעסיקיהם מתוך , שנית. ולקיומם של גורמים שעשויים לסייע להם

שהם החשופים ביותר לפגיעה מצד , עבור עובדים אלההסעד המרכזי ב. חשש שהדבר יוביל לפיטוריהם

 פלילית יזומה בהיקף רחב הוא גוף אכיפה ממשלתי גדול ואפקטיבי שיעשה פעילות אכיפה, המעסיק

 .  עובדים רבים ככל האפשרלהגן על זכויותשיאפשר 

, )ת"משרד התמ: להלן(המסחר והתעסוקה ,  במשרד התעשייהלאכיפת חוקי עבודהבטרם נדון באגף 

נציג בחלק זה נתונים שיספקו אינדיקציה , האמון על אכיפת חוקי העבודה על מעסיקי עובדים ישראלים

, ת"הנתונים מבוססים על הפעילות האחרונה של משרד התמ. מסוימת על הפרת חוקי העבודה בישראל

ם שנפתחו המשפט על מספר התיקי-על דוח האגודה לזכויות האזרח בישראל וכן על נתוני הנהלת בתי

 .הדין לעבודה-תיבב

 13"חיים בכבוד"מבצע  .2.1

המבצע ". חיים בכבוד"ת מבצע אכיפה והסברה ארצי שכונה " קיים משרד התמ2006בחודש ספטמבר 

- יישובים במחוז תל17-ת מיחידות שונות ל" עובדי משרד התמ300נמשך שלושה ימים ובמסגרתו הגיעו 

,  אתרים4,140במבצע נבדקו . דרכה ואכיפת חוקי העבודהה, שבע וירושלים למשימות פיקוח-באר, אביב

  הפרושנבדקו במבצע מכלל המעסיקים 92%צא כי נמ.  תיקי חקירה440 עובדים ונפתחו 30,326הודרכו 

 .אחד או יותר מחוקי העבודהסעיף 

 14דוח האגודה לזכויות האזרח .2.2

 מצטיירת ,"ויות עובדים והפרתןזכ: לעבוד בלי כבוד"שכותרתו , בדוח האגודה לזכויות האזרח בישראל

הדוח מקיף ובו עיסוק במגוון . תמונת מצב עגומה בכל הקשור לשמירת זכויות העובדים בישראל

האגודה . אולם אנו בחרנו להתמקד בממצאים על כמה קבוצות באוכלוסייה, מרכיבים של הסוגיה

                                                 
6F2B-4044-E18B-2C62594B/exeres/NR/il.gov.moit.www://http-, ת"התמאתר האינטרנט של משרד  13

htm.7F23C77DEA5C ,2006 בדצמבר 3: כניסה. 
 .2006נובמבר , זכויות עובדים והפרתן: לעבוד בלי כבוד, האגודה לזכויות האזרח בישראל 14



 

 
   4 מתוך 4עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

נעשות לרעת ,  הקשות ביותרובעיקר ההפרות, מציינת בדוח כי רוב ההפרות של חוקי העבודה בישראל

מהגרי , אזרחי ישראל הערבים, ובהם עולים חדשים, עובדים מקבוצות אוכלוסייה פגיעות במיוחד

להלן כמה . נוער ונשים, ילדים, אנשים עם מוגבלות, עובדים מבוגרים, פלסטינים תושבי השטחים, עבודה

 :מהממצאים המפורטים בדוח

- עובדים בחברות כוחמחבר המדינותמהעולים החדשים רבים : חבר המדינותמעולים חדשים  •

 בממוצע 30%-שכרם נמוך ב. עונתיות וזמניות, בעבודות חלקיות, אצל קבלני משנה, אדם

בדוח צוין כי קשיי השפה והעובדה שעובדים אלה אינם מכירים . משכרם של ישראלים ותיקים

 .ם בישראל פותחים פתח לניצולם בידי המעסיקיהעבודהאת חוקי 

רבים מהם ,  בעבודות בסטטוס נמוךפי רוב-על מועסקים עולים מאתיופיה: אתיופיהעולים מ •

. פי רוב שכרם נמוך משכר המינימום-אדם ועל-באמצעות קבלני משנה וחברות כוחמועסקים 

שיעור המועסקים בקרב העולים מאתיופיה נמוך משיעור המועסקים בכלל האוכלוסייה כמעט 

 .ועסקים כעובדים לא מקצועייםכשליש מהם מ. 10%-ב

לעומת ,  אינם עובדים54–45 מכלל האזרחים הערבים בשכבת הגיל 37% :אזרחי ישראל ערבים •

בדוח מצוין כי אזרחים ערבים המנסים להשתלב .  בלבד בקרב היהודים באותה שכבת גיל13%

 עוד נמצא .בשוק העבודה במגזר היהודי סובלים מהפליה בקבלה לעבודה ובכל שלבי התעסוקה

 1%ובאקדמיה שיעורם , 2.8%טק הוא -כי שיעור האזרחים הערבים המועסקים בתחום ההיי

 .בלבד

גיל היא כה מושרשת עד כי רבים מהמעסיקים  מחמת הדוח קובע כי הפליה :עובדים מבוגרים •

עובדים מבוגרים מפוטרים בקלות וסיכוייהם למצוא עבודה . אינם מנסים כלל להסוות אותה

 . את כישוריהם נמוכים מאודההולמת

שיעור ההשתתפות :  מצבן של נשים נחות בהשוואה לגברים בארבעה פרמטרים עיקריים:נשים •

נשים גם חשופות להטרדה . אופי העבודה והמעמד במקום העבודה, גובה השכר, בכוח העבודה

 מזה של 63%-כי שכרם של עובדים גברים גבוה ב, בין השאר, בדוח צוין. מינית במקום עבודתן

 .נשים

 עובדים עם מוגבלות ועובדים עם מחלות כרוניות מתקשים מאוד בקבלת :אנשים עם מוגבלות •

, נוסף על כך. גם כאלה שמוגבלותם אינה רלוונטית לעבודה שהם מבקשים לעבוד בה, עבודה

 התאמות סבירות במקום העבודהלערוך , פי חוק-על, מעסיקים אינם מודעים די הצורך לחובתם

 .צורכי עובדים עם מוגבלותל

 מכלל בני הנוער 56%בדוח צוין כי .  בני נוער21,000 הועסקו בישראל 2004 בשנת :ילדים ונוער •

 . להםהמגיע משכר המינימום העובדים מקבלים שכר הנמוך 
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

הדין לעבודה-בתי .2.3
15 

בישראל . הדין לעבודה-בתיזירה נוספת שאפשר ללמוד ממנה על הפרת זכויות עובדים בישראל היא 

-מנתוני הנהלת בתי. המשמש ערכאה לערעורים, דין ארצי אחד- וביתלעבודהדין אזוריים -חמישה בתי

הדין לעבודה בישראל -נפתחו בבתי 2006בתשעת החודשים הראשונים של שנת  המשפט עולה כי

 . תיקים96,492 נפתחו 2004 תיקים ובשנת 83,616 נפתחו 2005בשנת ; תיקים 52,949

 ת"כיפת חוקי עבודה במשרד התמהאגף לא .3

 רקע .3.1

2003בשנת . רוב החוקים המסדירים את שוק העבודה קובעים כי שר העבודה והרווחה ממונה על ביצועם

הועברו היחידות העוסקות באכיפת חוקי העבודה , בעקבות החלטת הממשלה ולאחר אישור הכנסת, 

פי חוקי -שר העבודה והרווחה עלוהסמכויות הנתונות ל, ת"במשרד העבודה והרווחה למשרד התמ

  16.ת"העבודה הועברו לשר התמ

 העוסקות המאגד את כל הזרועות, ת מינהל ההסדרה והאכיפה" הוקם במשרד התמ2004בחודש יולי 

 במסמך זה נתמקד אך ורק באגף 17.עבודה שפעלו עד אז במסגרות שונות במשרדהאכיפת חוקי רישוי ובב

 .מטפל בעובדים אזרחי ישראלה, לאכיפת חוקי העבודה שבמינהל

, שנועדו להבטיח את רווחת העובדים הנזקקים להגנה, האגף מופקד על אכיפת החוקים הסוציאליים

האגף עוסק בחקירה פלילית . והוא למעשה גוף האכיפה הפלילית של המדינה בכל הקשור לחוקי עבודה

ים הנחשדים בביצוע עבירות בתחום פותח תיקי חקירה נגד מעסיק, של עבירות על הוראות חוקי העבודה

האגף מעביר את התיקים לטיפול התובעים בלשכה המשפטית של . זה ומוסמך להטיל קנסות מינהליים

ובכלל זה הגשת כתב , ואלה בוחנים כל תיק ומחליטים אילו צעדים משפטים יש לנקוט, ת"משרד התמ

 18.אישום

 

 

 

 

 

 

                                                 
 3: כניסה, htm.sumfiles/other/stats/heb/il.gov.court.1elyon://http, משפט-מתוך אתר האינטרנט של הנהלת בתי 15

 .2006בדצמבר 
 .2004 לשנת ,ב54 דוח שנתי, "אכיפת חוקי עבודה", משרד מבקר המדינה 16
 .2006 בנובמבר 30, מכתב, ת"האגף לאכיפת חוקי עבודה במשרד התמ 17
 .שם 18
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 מרכז המחקר והמידע

 200519שנת ב על אכיפת חוקי העבודה םנתוני .3.2

 :ת" שפרסם משרד התמ2005הלן נתוני האכיפה לשנת ל

מספר 
כתבי 

אישום ה
 שהוגשו

סכום 
הקנסות 

 ח"בש

מספר 
הקנסות 
 שהוטלו

מספר 
תיקים ה

 שנפתחו

מספר 
עובדים ה

 שנבדקו

מספר 
מעסיקים ה

 שנבדקו

 החוק

חוק שכר  850 30,000 243 213 1,629,475 90
 מינימום

חוק עבודת  560 1,506 316 156 703,000 9
 הנוער

תקנות חוק  79 520 79 6 37,500 
 עבודת נוער

חוק הודעה  197  175 6 9,000 
תנאי (לעובד 

 עבודה

חוק הודעה  71 83 71 15 27,000 
מוקדמת 

לפיטורים 
 והתפטרות

חוק שוויון  146  146 44 137,500 60
הזדמנויות 
 בעבודה

חוק למניעת  89  16   
הטרדה 
 מינית

חוק שעות  534  523 99 700,000 20
עבודה 
 ומנוחה

חוק עבודת    30   18
 נשים

חוק חופשה    5   
 שנתית

חוק הגנת    2   
 השכר

 סך הכול   1,606 539  197

 

 , קנסות539הוטלו ,  תיקים1,606 ת חוקי עבודהאכיפלאגף ב נפתחו 2005 כי בשנת  בטבלה לראותאפשר

 נתונים אלה אינם משקפים את המציאות.  כתבי אישום197 והוגשו ,ח"ש 3,243,475בסכום כולל של 

 בדיקות ערוך ויכולתו של האגף ל, שכן עובדים רבים אינם מתלוננים,מבחינת הפרת חוקי העבודה

 .רשותועומדים ל ה בשל המשאבים,יזומות בהיקף ניכר מוגבלת ביותר

                                                 
FC47-5760-A0AE0656/exeres/NR/il.gov.moit.www://http-9592-, ת"אתר האינטרנט של משרד התמ 19

htm.B85035F8540D ,2006 בדצמבר 3: כניסה. 
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

  והמשאבים העומדים לרשותו חוקי עבודהתאכיפלאגף ה .3.3

 חוקי עבודה אמון על אכיפת חוקי העבודה הן על המעסיקים האגף לאכיפת היה 2004עד חודש יולי 

 תבאכיפמהם  109 , מפקחים132 אז האגף העסיק. עובדים זרים והן על המעסיקים עובדים ישראלים

- כםמעסיקיה חוקי העבודה על ת באכיפ23- ו, עובדים זרים240,000- כםמעסיקיהחוקי העבודה על 

, על הקצאה זו של המפקחים נמתחה ביקורת קשה מצד גורמים שונים.  מיליון עובדים ישראלים2.3

) אזרחי ישראל ( עובדיםני מיליו2.3  המעסיקיםעלהעובדה ש 20.ובהם מבקר המדינה בדוח בנושא זה

 , מפקחים132 הופקדו )זרים(ליון עובדים יפחות מרבע מהמעסיקים  ואילו על , מפקחים23 הופקדו

בתחום סדר העדיפויות  בלאכיפת חוקי העבודההמקום הנמוך שניתן על עידה מיוצרת מצב לא סביר ו

  .זה

הופקד האגף לאכיפת חוקי עבודה על , 2004 בחודש יולי –כאמור , עם הקמת מינהל ההסדרה והאכיפה

ופלת ואילו אכיפת חוקי העבודה על המעסיקים עובדים זרים מט, המעסיקים אזרחי ישראל בלבד

 מפקחי העבודה 132- מפקחי עבודה מ19ה הוקצו ת חוקי עבודאכיפללאגף . ביחידת הסמך לעובדים זרים

  ועוד,אחראים לאכיפת כלל חוקי העבודהה מפקחים 19באגף מועסקים היום . שהועסקו באותה תקופה

 .עי משרה ואחראים לאכיפת איסור העסקה ביום המנוחה השבו3/4- מפקחים המועסקים בארבעה

 מיבנה –האדם העומד לרשות האגף נציין כי כיום מועסקים באזור הדרום -לשם המחשת גודלו של כוח

 מפקחים לצורך 100דרושים לכל הפחות עוד חוקי עבודה  תאכיפללאגף .  שני מפקחים בלבד–עד אילת 

 21.ווייעולת מערך האכיפה הרחב

לחוקי  לחיזוק המודעות ח"שליון י מ45  משרד זה ביקש2007תקציב ת ל" משרד התמבמסגרת דרישות

בימים אלה מתנהלים דיונים בנושא זה בין משרד האוצר ובין משרד . קיומםוהפיקוח על העבודה 

 22.ת"התמ

 עובדים מיליוני 2.5 חוקי עבודה על מי שמעסיקים 19נציין כי לרשות המפקחים שאמונים על אכיפת 

לי הרכב הם אמצעי להבאת המפקחים לאתרי העבודה  יצוין כי כ23.רכבכלי   שבעהעומדיםישראלים 

 . עדי התביעהעם מתלוננים וולפגישות עם  לשם עריכת בדיקות יזומות

. ת חוקי עבודהאכיפל לאגף מספר הפניותבפרט לנוכח הגידול ב, משאבים אלה הם מוגבלים ביותר

 1,300 הגיעו 2006ת שמונת החודשים הראשונים של שנוב תלונות 317תקבלו  ה2004 בשנת ,לדוגמה

 המשאבים המוגבלים של האגף אינם מאפשרים לו לתת מענה הולם ובתוך פרק זמן סביר 24.תלונות

 . לתלונות המגיעות אליו

 

                                                 
 .2004 לשנת ,ב54 דוח שנתי, "אכיפת חוקי עבודה", משרד מבקר המדינה 20
 .2006 בנובמבר 30, מכתב, ת"האגף לאכיפת חוקי עבודה במשרד התמ 21
 220,000-כ היה, אדם-כוח תקציבבלי , 2005נציין כי תקציב התקורות השנתי של מינהל ההסדרה והאכיפה לשנת . שם 22

. ח"ש ני מיליו2של , שאינה בבסיס התקציב, מהלך השנה ניתנה תוספתוב ,ח"ש 203,000 היה 2006התקציב לשנת . ח"ש

 .ח"ש 160,000ת הוא " לפיקוח על חוקי עבודה במשרד התמ2007תקציב התקורות המוצע לשנת 

 .2006במבר  בנו30, מכתב, ת"האגף לאכיפת חוקי עבודה במשרד התמ 23
 .2006 בנובמבר 30, מכתב, ת"האגף לאכיפת חוקי עבודה במשרד התמ 24
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 מרכז המחקר והמידע

 25:אגףהלהלן מספר התלונות הממתינות למענה , לשם הדגמה

תלונות המספר 
 ממתינותה

 תאריך פתוחיםהחקירה המספר תיקי 

 2005אוגוסט  700 100
 2005ר דצמב 930 200
 2006ספטמבר  1,100 400

 

 תיקי חקירה שאף הם ממתינים 440ת "פתחו עובדי משרד התמ" חיים בכבוד"נציין כי בעקבות המבצע 

 26.לטיפול מפקחי האגף

בעיקר , אך פועל בעיקר על בסיס תלונות של עובדים,  מקיים פעילות יזומה לאכיפת חוקי עבודההאגף

שכן העובדים החלשים ,  אכיפה המבוססת על תלונות עובדים היא בעייתית ביותרפעילות. בשל כוחו הדל

דווקא בתחום זה נדרשת . ביותר אינם מודעים לזכויותיהם וממילא לא לסעד העומד לרשותם בנושא זה

פעילות יזומה מקיפה שתאפשר להגיע לעובדים שאינם יודעים כיצד להתלונן ולעובדים החוששים 

 . להתלונן

 27ת"תממשרד ה המשפטית בהלשכה .3.4

. ת תיקי חקירה להמשך טיפול"ה מעביר למחלקה המשפטית במשרד התמת חוקי עבודאכיפלאגף ה

והם , בהתאם לתוצאות החקירה התובעים בלשכה המשפטית מחליטים מה יהיה המשך הטיפול בתיק

י חקירה  תיק600- במחלקה המשפטית כנמצאים כיום .מופקדים בין השאר על הגשת כתבי אישום

 .הת חוקי עבודאכיפלאגף השהועברו מ

כיום .  עשרה תובעים המטפלים באכיפת חוקי עבודהמועסקים לצד התובעת הראשיתבלשכה המשפטית 

 בגין הפרת חוקי עבודה בידי מי שמעסיקים עובדים ת מטפלים במאות תיקים"התובעים במשרד התמ

המשפט - תיקים פעילים בבתי200-כ, פול שוטף תיקים בטי80-כ: שלהלןפי החלוקה - על,אזרחי ישראל

 גם בתיקי חקירה נגד ת מטפלהלשכה .לטיפול התובעים טרם הועברוולטיפול  תיקים ממתינים 150-וכ

 .מי שמעסיקים עובדים זרים

ה ללשכה המשפטית ת חוקי עבודאכיפלאגף החשוב להסביר את הפער בין מספר תיקי החקירה שהעביר 

ואילו , אגף האכיפה פותח תיק חקירה על כל עבירה לחוד: הלשכה המשפטיתובין  המספר שדווח מ

 .הלשכה המשפטית כוללת בתיק שבטיפולה כמה עבירות של אותו מעסיק

לשם . קיימת היוםזו ש גדולה מאדם-כוח למחלקה המשפטית מחייב מצבת יםהתיקים המגיעמספר 

ה ת חוקי עבודאכיפלאגף ה מופן שוטףגיעים באהתמודדות עם התיקים הקיימים כיום ועם אלה המ

 כיום עם מביאים בחשבון את מספר התיקים הנמצאים.  תובעים נוספיםחמישהנדרשת תוספת של 

                                                 
 .2006 בנובמבר 30, מכתב, ת"האגף לאכיפת חוקי עבודה במשרד התמ 25
 .2006 בדצמבר 11, שיחת טלפון, ת"האגף לאכיפת חוקי עבודה במשרד התמ, אניטה יצחק ומר חזי אופיר' הגב 26
 .2006 בדצמבר 11, שיחת טלפון, ת"יעה במשרד התמראש התב, ד תמר פינקוס"עו 27
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

המסקנה  ,מגמה להרחיב את האכיפה היזומה ברחבי הארץאת הה ות חוקי עבודאכיפלבחקירה באגף 

 . תובעים25–20 היא הנוסף שיידרש האדם-מצבת כוחהמתבקשת היא ש

 יוןד .4

 :יש למקד את הדיון בנושאים אלה

אכיפה פלילית של חוקי העבודה המנוהלת בידי המדינה היא אמצעי חשוב ומרכזי להגנה על  •

כשם שבסמכותה לאכוף חוקים , אכיפה זו היא בסמכות המדינה. זכויות העובדים בישראל

ים ישראלים גוף אכיפה ממשלתי הוא הגורם המרכזי שבאמצעותו אפשר לסייע לעובד. אחרים

בכלל ולעובדים בשכר ובסטטוס נמוך בפרט להתמודד עם מעסיקים הרומסים את זכויותיהם 

 .באין מפריע

האדם -התקציב הדל וכוח.  יותר עובדים רביםלהגן עלמנגנון אכיפה יעיל ומרתיע יוכל  •

נוסף על . המצומצם העומדים לרשות האגף כיום אינם מאפשרים לו למלא את תפקידו כראוי

כמו כן נדרשת .  מפקחים לכל הפחות100וספת תקציבית ניכרת האגף זקוק לתוספת של ת

יש . תוספת של תובעים ללשכה המשפטית שיטפלו בתיקי החקירה הרבים המועברים מהאגף

ת ניכרת "לציין כי גורמים שונים סבורים שמאז הקמת מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ

 אולם גורמים אלה מציינים כי אין די בכך ונדרשת תוספת ,פעילות יעילה ורבה יותר מבעבר

 .תקציבית ותוספת מפקחים כדי שיהיה אפשר להנהיג אכיפה יעילה

ת מעידים על כך "ה במשרד התמת חוקי עבודאכיפלאגף ההמשאבים הדלים העומדים לרשות  •

וקי אף שהפרת ח, שאכיפת חוקי העבודה אינה במקום גבוה בסדר העדיפויות של הממשלה

 .העבודה בישראל נרחבת

ויש להניח , ומגינים על זכויות העובדים, יש לציין כי חוקי העבודה בישראל הם מתקדמים •

 .שאכיפתם היתה משפרת את מצב העובדים בשוק העבודה

שבמסגרתו מושרשים בין השאר דפוסי , שוק העבודה בישראל נתון בתהליך של שינוי מתמיד •

שינויים אלה מצריכים פעילות . גורמים לפגיעּות יתר של העובדיםה, העסקה זמניים ולא ישירים

ממשלתית אינטנסיבית שתשדר כי אין בכוונת המדינה להשלים עם הפרת חוקי העבודה וכי 

 .בכוונתה למצות את הדין עם מעסיקים הרומסים את זכויותיהם של עובדים

 

 


