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דרכי האכיפה

:דרכי אכיפה▪
אכיפה מנהלית▪

אכיפה אזרחית▪

אכיפה פלילית▪

:אחריות▪
מעסיק▪

מזמין שירות▪

אחראי לפי חוקי העבודה/ ל "מנכ▪



אחריות מעסיק

בגין הפרת חוקי העבודה



התהליך

או חקירה יזומה של משרד הכלכלה/פתיחת חקירה נגד המעביד בעקבות תלונה ו▪

חקירה אצל המעסיק▪

חיוב המעסיק להמציא מסמכים רלוונטיים▪

חקירת המעסיק▪

י הממונה"קבלת החלטה ע▪

החלטת הממונה

למעסיקהתראה מנהלית ▪

חיוב המעסיק בעיצום כספי▪

חיוב אישי כלפי מנהל בתאגיד▪

המוגבלות הזמן, ישנן אפשרויות ערעור על ההחלטות▪



בהתאם  , דרגות חומרה3-הפרת חוקי העבודה מחולקת ל

לחוקים המפורטים בתוספת השנייה

*₪ 5,120( 'חלק א)1חומרה ▪

*₪ 20,460( 'חלק ב)2חומרה ▪

*₪ 35,800( 'חלק ג)3חומרה ▪

2019-נכון ל* 



'חלק א–תוספת שנייה 

ניהול פנקס חופשה▪

ניהול פנקס שעות▪

אישור העסקת נער ללא בדיקה ואישור רפואי▪

איסור קבלת נער לעבודה בלא הדרכה בבחירת מקצוע▪

העסקת נער בלי לשמור העתק תעודת זהות▪

ניהול פנקס לנער▪

היתר להעסקת ילד בפרסומת▪

קביעת תקנון לפי החוק למניעת הטרדה מינית▪

הצגת מודעה בדבר שכר מינימום▪

איסור דרישת פרופיל צבאי▪

עבודה בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות-פרסום מודעת הצעת▪

עבודה בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות-פרסום מודעת הצעת▪

איסור דרישת מידע גנטי או ביצוע בדיקה▪

מתן הפסקות לעובד▪

מתן הפסקות לשם שימוש בחדר שירותים▪

מתן הפסקה לנער לשם שימוש בשירותים▪

מתן הפסקה בין ימי עבודה▪

איסור העסקה במשמרת לילה רצופה▪

.וכן איסור על הצבתו בהיעדר עמדה כזו, מאבטחלרשות , העמדת עמדה מקורה או מוצלת המספקת הגנה מגשם ושמש▪

העסקת עובדת בהריון בשעות נוספות ובמנוחה שבועיתאיסור ▪

חודשים בעבודת לילה ובמנוחה שבועית4איסור העסקת עובדת שילדה במהלך ▪



'חלק ב–תוספת שנייה 

מתן חופשה שנתית▪

תשלום דמי חופשה▪

תשלום פדיון חופשה▪

שבועית שלא בהתאם להיתראיסור העסקה בשעות נוספות או במנוחה ▪

תשלום גמול שעות נוספות▪

תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית▪

איסורי העסקות נוער▪

איסור העסקת ילד בהופעה או בצילומים▪

מתן הפסקות לנוער▪

איסורי העסקת נער הלומד לימודי ערב▪

איסורי ניכוי שעות היעדרות של נער הלומד לימודי ערב▪

בלי להחזירו לביתו בסיום העבודה23:00איסור העסקת צעיר אחרי השעה ▪

איסורי העסקת נער בעבודת לילה▪

אישור בכתב בדבר מועד תחילה וסיום יחסי עבודהמתן ▪

מסירת הודעה על תנאי עבודה או הודעה על שינוי בתנאי עבודה▪

לחוק הגנת השכר24שכר לפי סעיף -מסירת תלוש▪

איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד▪

איסור העסקה בחופשת לידה▪

אדם-איסור חיוב עובד של קבלן כוח▪

איסור ניכוי סכומים מעובד זר▪

איסור ניכוי סכום העולה על השיעור המותר בעד דמי ביטוח רפואי▪

הולמיםאיסור ניכוי סכום העולה על השיעור המותר בעד מגורים ▪



'חלק ג–תוספת שנייה 

איסור העסקה בשעות נוספות ללא היתר▪

איסור העסקה במנוחה שבועית ללא היתר▪

איסור העסקת נער מתחת לגיל המותר▪

בהופעה או בצילומים15איסור העסקת ילד מתחת לגיל ▪

איסור העסקת נער מעבר לשעות העבודה▪

איסור העסקת נער במנוחה השבועית▪

איסור העסקת נער בלילה ללא היתר▪

העברת סכומים שנוכו▪

שכר-איסור הלנת▪

תשלום שכר מינימום לפי החוק▪

תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי▪

חופשת לידה והתקופה המוגנת, איסור פיטורי עובד או עובדת בהריון▪

איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובד או עובדת בהריון  ▪

איסור פיטורי עובד במילואים▪

תשלומים מכוח צווי הרחבה לפנסיה▪

איסור קבלת בטוחות מעובד או מימוש▪

תשלומים לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים▪

י קבלן"התקשרות בחוזה העסקה ופירוט תנאי העבודה בחוזה הנוגע לעובדים זרים או ע▪



ל"אחריות מנכ

העבודהחוקיהוראותביצועעללפקחחייבל"מנכ▪

עליו,הממונהידיעלשנשלחההפרהעלהודעהל"למנכנמסרה▪

.בהתראההנקובהזמןבפרקלתקנה

אישיבאופןל"המנכעללהטילתאפשרההפרהתיקוןאי▪

עללהטילשניתןהעיצוםמסכום25%בשיעורכספיעיצום

.חובתולמלאכדישניתןכלשעשההוכיחאםאלא,המעביד



אחריות מזמין שירות  

על העסקה שלא כדין של עובדי 

קבלן השירות  



הפעלת הוראות החוק על מזמין שירותים

הוראותבחוקנקבעו,במשקמוחלשיםעובדיםעללהגןמנתעל▪

:הבאיםבתחומיםשירותיםמקבלןשירותיםלמזמיןביחס

ניקיון▪

ואבטחהשמירה▪

השירותמזמיןלעובדיהסעדה▪



חיוב מזמין השירות בעיצום כספי בגין הפרת חוקי העבודה  

:והמנויים בתוספת השלישית, על ידי הקבלן

' לגבי עבירות המופיעות בחלק ב₪ 20,460עיצום כספי בגובה ▪

*בתוספת השנייה

' לגבי עבירות המופיעות בחלק ג₪ 35,800עיצום כספי בגובה ▪

*בתוספת השנייה 

2019-נכון ל* 



עיצום כספי על מזמין שירות בהתאם לחוקים המפורטים  

:בתוספת השלישית
;או פדיון חופשה/או תשלום דמי חופשה ו/מתן חופשה שנתית ו▪

;איסור העסקה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא כדין או בהתאם להוראות היתר▪

;תשלום גמול שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית▪

;איסור העסקת נער מעבר לשעות העבודה המותרות▪

;איסור העסקת נער במנוחה השבועית▪

;איסור העסקת נער בעבודת לילה בלא היתר▪

;איסור העסקת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר▪

;איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד ללא היתר▪

;אי העברת סכומים שנוכו▪

;איסור הלנת שכר▪

;תשלום שכר מינימום לפי חוק או הסכם קיבוצי כללי ענפי▪

;תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה▪

תשלומים לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים  ▪

ציבוריים



:אחריות אזרחית של מזמין שירות לתשלום לעובד הקבלן

השלישיתהתוספת▪

,חגיםדמי,פנסיה,נסיעההוצאותהחזר,הבראהדמיבענייןהרחבהצווי▪

יוקרתוספת

מומשלא-הכלכלהשרי"עשנקבעו,שכררכיבילענייןענפייםהרחבהצווי▪

מומשלא–הרחבהצווילהוסיףלשראפשרותמתן▪



תנאים מצטברים להטלת האחריות האזרחית על מזמין  

שירות

עובדים לפחות4השירות ניתן על ידי ▪

שישה חודשים לפחותבמשךהשירות ניתן במשך ▪

מפקח העבודה  אוי העובד "נמסרה למזמין השירות הודעה ע▪

.והנושא לא תוקן

על פי חוקהפירוט כשמזמין השירות לא חתם על חוזה שנכלל בו ▪

.אין צורך בקיום שני התנאים הראשונים

במקרה בו מזמין השירות לא הביא לידיעת עובדי הקבלן את  ▪

.  אין צורך בקיום התנאי השלישיהודעההדרך למסירת 



חובה על מזמין השירות לפרסם הודעה לעובדי הקבלן

.פוגעניתהעסקהעלתלונותלהגישהקבלןלעובדיאפשרותמתן▪

המנגנוןועלתביעותלהגישהאפשרותעלהקבלןלעובדיהודעה▪

.(קשראיש,טלפון,תלונותתיבת)תלונותלמסירות

.יום30תוךההפרהאתתיקןשהקבלןלוודאחייבהשירותמזמין▪

,הקבלןעובדיאתיידעולאל"כנהודעהדרךקבעשלאמזמין▪

קבלןעובדיזכויותלתשלוםהאזרחיתהאחריותעליותחול

.ההפרהעלהודעהלונמסרהלאאםגםהופרושזכויותיהם



שלוש הגנות החלות על מזמין השרות כנגד תביעה  

אזרחית של עובד הקבלן

.במלואהתוקנההחובההפרת▪

בודקשלתקופתיותבדיקותעלעללבבתוםהשירותמזמיןהסתמכות▪

לתקןשביכולתוכלעשההשכרבודקי"עהפרהגילויועם,מוסמךשכר

וביןבינוהחוזהאתביטל–תוקנהלאזוואם,הקבלןבידיההפרהאת

.לבבתוםהקבלן

בודקשלתקופתיותבדיקותעלעללבבתוםהשירותמזמיןהסתמכות▪

בידיהחובהקוימההבדיקותולפי,ההפרהלמועדבסמוךמוסמךשכר

.הקבלן

.חודשים9-לאחתמהעובדים10%לפחות–תקופתיותבדיקות▪



ההגנות לא יחולו בתביעה אזרחית אם בחוזה בין מזמין  

:השירות לבין הקבלן לא פורטו

.המינימליתהשכרעלותוכןלעובדיוהקבלןשישלםהשכררכיבי▪

.רווחכוללנוספותעלויות▪

השכרמעלותיפחתשלאבסכוםלתשלוםהשירותמזמיןשלהתחייבות▪

הנוספותוהעלויותהמינימלית

.המגןחוקילפיעבודהשעתמערךפחותההמינימליתהשכרעלות▪

השמירהובתחוםהניקיוןבתחוםהרחבהצוויפורסמוזומצגתלמועדנכון*▪

.והאבטחה

GKH-LAW_
צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה.pdf


בחינת חוזים קיימים בין מזמין שירות לבין קבלן

פתיחת הסכמים קיימים▪

הסכמים קיבוציים וצווי  , בחינה מתמדת לשינויים בחקיקה▪

.הרחבה

התמודדות בשאלות של השפעה רטרואקטיבית של שינויים  ▪

.בזכויות העובדים



אחריות פלילית של מזמין השירות  

הפרות בנושאים המצוינים בתוספת השלישית▪

.מעסיק שכרת הסכם עם קבלן שירותים בניגוד לתנאים שבחוק▪

לחוק הגנת השכר25עבירה לפי סעיף ▪

לחוק עבודת הנוער33עבירה לפי סעיף ▪

לחוק חופשה שנתית( א)28עבירה לפי סעיף ▪

לחוק שכר מינימום14עבירה לפי סעיף ▪

לחוק שעות עבודה ומנוחה( א)26עבירה לפי סעיף ▪



חוקהוראתהופרה▪

הממונהידיעלהשירותמזמיןל"למנכהודעהנמסרה▪

חובתולמלאכדישניתןכלעשהכילהוכיחצריךל"המנכ▪

חובתואתהפרל"שהמנכחזקהאז,הקבלןעםהחוזהבוטללאאוההפרהתוקנהלא▪

קנסודינו

ל מזמין השירות  "אחריות פלילית של מנכ



איסור התקשרות עם גופים ציבוריים

כאמורשירותיםלמתןבעסקהלהתקשרנאסרציבוריגוףעל▪

עיצומים6או/ועבירותמשתיביותרשהורשעמיעם,לעיל

.כספיים

משרדשלהאינטרנטבאתרמפורסמותהחוקפיעלההרשעות▪

.הרתעהכאמצעי,הכלכלה



ההגנות שמספק בודק שכר למזמין השירות

:תנאים▪

.שכרבודקשלתקופתיותבדיקותעלהסתמךהשירותמזמין▪

.הפרותנעשולאלפיוח"דוהגישהשכרבודק▪

לתיקונןפעלהשירותמזמין,הפרותעלהשכרבודקמדווחבובמקרה▪

.ערובהוחילוטהשירותקבלןעםהחוזהביטוללרבות

:אזי▪

.מלאההגנהלהיותיכולהזו:האזרחיבמישור▪

.מלאההגנהלהיותיכולהזו:הפליליבמישור▪

שלהפחתה)העבודהדינישלהאכיפהלהגברתהתקנות:עיצומיםבנושא▪

.העיצוםסכומיאתלהפחיתניתןמתיקובעות,(הכספיהעיצוםסכום



:לסיכום

דרכי האכיפה

אכיפה מנהלית▪

עיצום כספי על המעביד

ל המעביד"עיצום כספי על מנכ

עיצום כספי על מזמין שירות

אכיפה מנהלית▪

תביעה אזרחית נגד המעביד

תביעה אזרחית נגד מזמין שירות

אכיפה פלילית▪

תביעה פלילית נגד המעביד

תביעה פלילית נגד נושא משרה במעביד

תביעה פלילית נגד מזמין שירות

ל מזמין השירות"תביעה פלילית נגד מנכ



?אימתי–הפחתה של סכום העיצום הכספי 

,(הכספיהעיצוםסכוםשלהפחתה)העבודהדינישלהאכיפהלהגברתתקנות▪

סכוםאתלהפחיתהממונהרשאישבהןנסיבותקובעות,2012-ב"התשע

:קטגוריותארבע-לנחלקותואלו,הכספיהעיצום

הכספיהעיצוםסכומיהפחתת▪

עסקאותבמחזורהתחשבותבשלהפחתה▪

שירותלמזמיןהכספיהעיצוםסכומיהפחתת▪

בתאגידהכללילמנהלהכספיהעיצוםסכומיהפחתת▪



הפחתה של סכום העיצום הכספי

,שנגרםהנזקולהקטנתההפרההישנותלמניעתפעולותנקטהמעסיקאם-20%שלבשיעור▪

והשירותיםהרווחה,העבודהמשרדשלהמשפטיוהיועץהעיצומיםעלהממונהדעתלהנחת

.והתעשייההחברתיים

.להפרהשקדמוהשניםבחמשההוראהאותהאתהפרלאהמעסיקאם-25%שלבשיעור▪

,שוכנעעיצומיםוממונה,עובדים10-מפחותהמעסיקיחידהואהמעסיקאם-25%שלבשיעור▪

בשלנגרמהשההפרה,החברתייםוהשירותיםהרווחה,העבודהמשרדשלהמשפטיהיועץבאישור

במעסיקשהתקיימואו,הכספיהעיצוםשלהפחתההמצדיקותהמעסיקשלחריגותאישיותנסיבות

.עמוהדיןאתלמצותשלאהמצדיקותקשותאישיותנסיבות

שלהעבודהתנאיהתאמתלענייןתקופתיותבדיקותעלהסתמךהמעסיקאם-30%שלבשיעור▪

קייםשהמעסיקעלהמהן,החוקלפישמונה,מוסמךשכרבודקבידישנערכו,העבודהלחוקיעובדיו

.שהופרההחובהאת

בחמשלחוקהשנייההתוספתמהוראותהוראהכלהפרלאהמעסיקאם-40%שלבשיעור▪

באותועיצומיםממונהאליופנהבטרםההפרהאתהפסיקהמעסיקאםאו,להפרהשקדמוהשנים

.עניין

נסיבותמספרמתקיימותאםגם,היותרלכל50%שלבשיעורהעיצוםאתלהפחיתניתן▪

.הכספיהעיצוםשלהפחתההמאפשרות



הפחתה בשל התחשבות במחזור עסקאות
ממחזור2.5%עליעלהשלאלסכום–חדשיםשקליםמיליון10עלעולהאינושלוהעסקאותשמחזורמעסיקלגבי▪

;שלוהעסקאות

ממחזור4.5%עליעלהשלאלסכום–חדשיםשקליםמיליון10עלעולהשלוהעסקאותשמחזורמעסיקלגבי▪

:כלהלןסכומיםעלעולהואינו,שלוהעסקאות

;חדשיםשקליםמיליון2שלסכוםעל–חדשיםשקליםמיליון100עלעולהאינושלוהעסקאותשמחזורלמעסיק▪

.חדשיםשקליםמיליון2.5שלסכוםעל–חדשיםשקליםמיליון100עלעולהשלוהעסקאותשמחזורלמעסיק▪

המקסימאליהעיצוםסכוםיהיה,1,000,000₪עלעומדעסקאותיושמחזורמעסיקעבור:דוגמא▪

.(25,000=2.5%*1,000,000:החישובלפי)25,000₪

בודקשלאישורהמציאהמעסיקכןאםאלאהכספיהעיצוםסכוםאתלהפחיתניתןלא,מקרהבכל▪

ככל,ההפרהאתתיקןוכןהכספיהעיצוםהוטלשבשלהההפרהאתהפסיקהואשלפיומוסמךשכר

לתיקניתנתשהיא

שירותלמזמיןהכספיהעיצוםסכומיהפחתת▪
הסתמךהשירותמזמיןכימצאאם,50%שלבשיעורהכספיהעיצוםסכוםאתשירותלמזמיןלהפחיתרשאיהממונה▪

.שהופרההחובההמעסיקבידיקוימהשלפיהן,מוסמךשכרבודקבידישנערכו,תקופתיותבדיקותעל

.לעילהנזכרעסקאותמחזורלפיבנוסף▪



סכומי העיצום הכספי למנהל הכללי בתאגידהפחתת 

כי,החברתייםוהשירותיםהרווחההעבודהמשרדשלהמשפטיהיועץבאישור,שוכנעהממונה▪

או,הכספיהעיצוםשלהפחתההמצדיקותשלוחריגותאישיותנסיבותבשלנגרמהההפרה

;25%–הדיןאתעמולמצותשלאהמצדיקותקשותאישיותנסיבותבושהתקיימו

למניעתאוהתאגידידיעלההפרהביצועלהפסקתאמצעיםנקטהכללישהמנהלשוכנעהממונה▪

.20%–הישנותה

הממונהרשאי,(א)משנהבתקנתכאמורהנסיבותשתיתאגידשלכללימנהללגביהתקיימו▪

נסיבותאותןלצדהמנוייםבשיעוריםהכספיהעיצוםסכוםאתהתאגידשלהכללילמנהללהפחית

.במצטבר

לכל45%שלבשיעורהתאגידשלהכלליהמנהלעלשיוטלהעיצוםאתלהפחיתניתן▪

העיצוםשלהפחתההמאפשרותנסיבותשתימתקיימותבהןבנסיבותגם,היותר

.הכספי



טיפול בתלונות ואכיפה יזומה–מדיניות אכיפה מנהלית 

אתולמקדהמשאביםאתלרכזלפעולהוחלט,האכיפהנתונישלבחינהלאחר▪

ופניותבתלונותבטיפולעדיפויותסדריקביעתבאמצעותהמנהלשלהטיפול

גבוהפוטנציאלבהןשיששכרבהפרותהתמקדותבאמצעותוכןלמנהלשמגיעות

.עובדיםבזכויותלפגיעה

עובדים"כלפילהפרהחשדבדברמידעאותלונהבעקבותלחקירותעדיפותתינתן▪

-"חלשים

נמוךבשכרעובדים.1▪

קבלניתבהעסקההמועסקיםעובדים.2▪

המגזר,יהודיהלאהמגזר–כלכליתחברתיתמבחינהחלשיםממגזריםעובדים.3▪
אתיופיהויוצאיהחרדי

ישבהםבמקריםלעילבאוכלוסיותלתלונותעדיפותתינתןמקרהבכל.4▪
שכרלהפרותאינדיקציות



או התראה מנהלית/מקרים בהם לא יוטל עיצום כספי ו

במקרים-כדיןשלאוניכוייםלעובדהמגיעיםהסכומיםמלואתשלוםאי(א)▪

.שיפורטומסוימים

-בחוקהקבועהמועדלאחרקלנדריםימים7עדשלאיחור–באיחורתשלומים(ב)▪

.שיפורטומסוימיםבמקרים

במידעמסירתםאושכרותלושאישורים,הודעות,מודעות,פנקסיםניהולאי(ג)▪

.שיפורטומסוימיםבמקרים-חסר

.שיפורטומסוימיםבמקרים-לדיןבניגודהעסקה(ד)▪

עלהחדשההמנהליתהאכיפהולמדניותלחריגיםלהיכנסבכדי–להדגישחשוב#▪

.1בסעיףכמצוין–הישנותהלמניעתולפעולההפרהאתלתקןהמעסיק

.עיצומיםעלהממונהשלחלוטההחלטהבוניתנהשטרםתיקכלעלתחולזואכיפהמדיניות▪



והפחתותלסנקציותדוגמאותמספר

הטיל,שקלמיליון55.4-כשלכוללבסכום,כספייםעיצומים989:העיצומיםסכומי■

עלעומדיחידעיצוםממוצע.2013-2016בשניםבישראלמעסיקיםעלהכלכלהמשרד

הממוצעהתשלום2013בשנת,מונרוב-אלקלעיהפירמהשערכהניתוחלפי.שקלאלף56

.הממוצעהעיצוםבסכוםמשמעותיתירידהחלהומאז,שקלאלף79-כעלעמדלעיצום

.(גלובסמאתרנלקח)בלבדלעיצוםשקלאלף49-כשל"שפל"להגיעהוא2015בשנת















קצת פסיקה

ועדת הערר לעיצומים כספיים  ' מ נ"תקין מכשירים פיננסיים בע11618-11-14( א"ת)עלח

–משרד הכלכלה 

שכרכלנוכהכיבהינתןגם)מהשכרכדיןשלאניכויכי,העררועדתמהחלטתבשונה,נפסק▪

משרדהטילזהבמקרה.המינימוםשכרחוקעלעבירהכשלעצמומהווהאינו(העובד

הוטלהיחידהעיצוםוכאשר,המינימוםשכרחוקהפרתבשלהחברהעלעיצומיםהכלכלה

.כלילהכספיהעיצוםבוטל–זאתמכוח

"תמשוך"לפיהלהסכמההצדדיםמגיעיםבהםמקריםישנםכיהדיןביתקבעכן-כמו▪

במאזןזאתלהביאהממונהעלחובה,מחד,כאלהבמקריםכאשר,התלונהאתהעובדת

.כספיעיצוםלהטילולא"המשיכה"לבקשתלהיעתרחובהכללואיןמאידך,שיקוליו

מצביםייתכנווכן,ובמידתיותבסבירותלפעולהממונהעלכיהדיןביתקבע,כךעלנוסף▪

בסכומיםכספייםעיצומיםמהשתתלהימנעמנתועלהמנהליהדעתשיקולבמסגרתשבהם

העיצוםגובהשל"אוטומטיתהכפלה"מלהימנעעליויהיה,סביריםובלתיבמיוחדגבוהים

.שבוצעומצאשהואעבירותבמספרשבחוקהכספי

.הופחתוהיתרבוטלאחדשעיצוםבכך–חלקיבאופןהערעוראתקיבלהדיןבית-דברסוף▪

▪



קצת פסיקה

משרד הכלכלה    והתעשייה  )מדינת ישראל ' מ נ"גידולי אגו בע15341-05-15( ש"ב)עלח

–( הסדרה ואכיפהמינהל

עדהכספיהעיצוםסכוםאתלהפחיתרשאיממונה,לתקנות1תקנהלפיכינקבע▪

,(1()א)1תקנהבדרישותלפחותעומדתהמערערת.בתקנותכמפורט50%-ל

שכרבודקשלאישורהמציאההיאכןכמו,(3()א)1תקנהאףויתכן4(א)1תקנה

העיצומיםגובהאתלהפחיתרשאיהיההממונהלכן,(ג)1בתקנהכנדרשמוסמך

.50%עד

,העררוועדתהממונהבפניטענותיהכלאתמעלההייתהשהמערערתהיהראוי▪

,בפניולשימועהמערערתבקשתאתדחהשהממונהמכךבהתעלםגם,אך

בבואועליומוטלתהכספיהעיצוםגובהלהפחתתהאפשרותלבדיקתהאחריות

.המעסיקיחויבבוהכספיהעיצוםגובהבדברלהחליט

.50%-בהכספייםהעיצומיםאתדנןבמקרההפחיתהערעוראתקיבלהדיןבית▪



קצת פסיקה

-מדינת ישראל ' נאוזברקמןאבי 9695-05-15( א"ת)עלח

שלכדיןמהמצאההנובעתלחזקהכראוימתייחסתלאהוועדהכאשרכינקבע▪

כנגדההגנהלטענותוכן,נסתרהחזקהאותהוהאםהעיצוםעלההודעה

.החיובכוונתעלההודעה

.מחדשבעיצומיםלדוןלוועדההתיקאתוהשיבהערעוראתקיבלהדיןבית▪



תודה


