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עדכון לקוחות

 
צו להגברת האכיפה של דיני העבודה –
עיצום כספי בגין הפרת הוראות בטיחות

בעבודה

 
לקוחות וידידים יקרים,

 
 

להגברת לחוק  תיקון  פורסם  יוני  חודש  במהלך  כי  לידיעתכם  להביא  מבקשים  אנו 
האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011 (להלן: "החוק"), המסמיך מפקחי עבודה

 
להטיל עיצומים כספיים בגין הפרת הוראות הנוגעות לשמירה על הבטיחות בעבודה.

 
 

כידוע, סעיף 3 לחוק מסמיך מפקח עבודה להטיל עיצום כספי בגין הפרה של כל אחת
מחובות המעסיק המפורטות בתוספת השנייה לחוק. במסגרת צו שפורסם בחודש יוני,
הבטיחות על  שמירה  בנושא  הוראות  שנוספו  כך  לחוק  השנייה  התוספת  תוקנה 

 
בעבודה (ראו עמ' 1258 בקישור לעיל, סימן ב' בחלקים ב' וג' לתוספת השנייה).

 
 

כניסתו מיום  הפרות  על  ויחול   2018 בינואר  ב-1  לתוקף  ייכנס  האמור  התיקון 

 
לתוקף ואילך. 

 
 

אי מינוי ממונה על הבטיחות עלול לגרור הטלת עיצום כספי על המעסיק כך למשל, 
בסך 20,160 ₪, ואי קיום הוראות שנקבעו בצו בטיחות, צו הפסקת עבודה וצו שיפור או
עיצום להטלת  להוביל  עשויים  ועדכונה  הבטיחות  לניהול  תכנית  של  הכנה  וידוא  אי 
כספי בסך 35,280 ₪ עבור כל הפרה. עוד נוספו הוראות הקשורות בבטיחות בעבודה

 
בגובה, במשטחי עבודה, במכונות ואביזרי הרמה ובעגורנים.

 
 

נציין כי עיצומים כספיים עשויים להצטבר לכדי סכומים משמעותיים כאשר הם מוטלים
בקשה להגיש  ניתן  חוזרת.  או  נמשכת  הפרה  עקב  או  שונות  הפרות  מספר  בגין 
להפחתה של סכום העיצום הכספי בהתקיים הנסיבות המפורטות בתקנות להגברת

 
האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי), תשע"ב-2012.

 
 

השנייה בתוספת  מההוראות  אחת  של  הפרה  בגין  כספי  עיצום  תשלום  כי  עוד  יודגש 
את הרגולטור  בפני  חוסם  ואינו  המעסיק  של  הפלילית  מאחריותו  גורע  אינו  לחוק 

 
האפשרות להגיש נגדו כתב אישום. 

 
 

עומדת חברתכם  כי  לוודא  התיקון,  הוראות  את  ללמוד  ממליצים  אנו  כן,  על 
הצורך, שעולה  וככל  בעבודה  הבטיחות  על  לשמירה  בהוראות  מלא  באופן 

 
לנקוט בצעדים מתקנים לרבות עדכון נהלי העבודה בחברה. 

 
 

ייעוץ או  דעת  חוות  בבחינת  ואינה  התיקון  עיקרי  את  להציג  נועדה  שלעיל  הסקירה 

 
משפטי.
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אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה המתעוררת בנושא זה.

 
 

 
בברכה,

 
 

 
מחלקת איכות הסביבה

הרצוג פוקס נאמן

 
מידע שימושי

 

 
לפורום רגולציה סביבתית לחץ כאן.

 
למידע נוסף על מחלקת איכות הסביבה ושינוי

 
אקלים לחץ כאן.

 
למידע נוסף על מחלקת ייצור תעשייתי לחץ כאן.

 
אנשי קשר
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