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  תחליף   מהווה   אינו   כאמור,   במידע,   השימוש   בלבד.   כללי   מידע   מהווה   המוגש,   המשפטי   המידע *

  בצורה   אחראים   אינם   מטעמם   מי   ו/או   שכר   יעל   משפטי.   ייעוץ   ו/או   יעוץ   ו/או   דעת   חוות   לקבלת 

  שניתן   אחר   ו/או   משפטי   במידע   הקוראים   משימוש   הנובעות   לתוצאות   עקיפה   או   ישירה   כלשהי, 

 .זה   מאמר   ו/או   באתר 

 

 דוח טיוטה כדוגמא   –עובדי השמירה   בדיקת עובדי הקבלן-  מוסמךדוח בודק שכר 

 לתגובת הקבלן –דוח ראשוני 

 

 רקע כללי 

 על חברת הקבלן  מומלץ לתת במבוא אפיון 

 נתונים כלליים על הקבלן ועל אופי הבדיקה  .1

 "(. הקבלן " )להלן: "_________בדיקה חודשית של נתוני השכר של עובדים שעלו במדגם בחברת "
 "(. _____ה"  :הקבלן מספק שירותי שמירה  )להלן 

 :  שנעשתה הינה  הבדיקה .1.1
 היכרות/בדיקת  .1.1.1
   חוזרתבדיקה  .1.1.2
 כהמשך לבדיקה שנעשתה ביוםלאחר גילוי ליקויים בדיקה  .1.1.3

 
 מועד תחילת ביצוע הבדיקה:  .1.2
 של__________________________ הקבלן הוא בעל / לא רישיון  .1.3
 בשבתלקבלן קיים / לא קיים היתר לעבודה  .1.4
 הקבלן מעסיק נערים .1.5
 עובדים זרים / שירות התעסוקה .1.6
 על הקבלן חל / לא חלים צווי ההרחבה והסכמים הקיבוציים הבאים: .1.7

 
 

 נתונים על תקופת הבדיקה .2
 

והיא נכונה ליום ________ לתקופת בדיקה מיום  הבדיקה בוצעה לגבי חובות הקבלן בעד חודשי העבודה הבאים. 
 ועד ליום________  ____________ 

 )ד(.6להלן פירוט סטטוס תשלומים מיוחדים כפי שמובא בתקנה 
 

 תש' חד פעמי דמי חגים  חודש
 ×  ✓ מאי
 × × יוני
  ✓ × יולי 

 

 
 העובדים שנבדקונתונים על   .3

 
 בהתאם לתקנות, מצורף פירוט נתוני העובדים הנבדקים בצירוף עמודת סטטוס העובד לקבוצת מיקוד לפי וותק  

 נבדק בעבר  בסיס תשלום  סטטוס ת. עבודה  ת.ז.  שם העובד 
 × שעתי חוד 7 11/12/2001 123456789 ראובן לוי   .3.1
  ✓ שעתי לא עובד 11/12/2001 123456789 ראובן לוי   .3.2
 × שעתי חוד  15 11/12/2001 123456789 ראובן לוי   .3.3
  ✓ שעתי חוד 3 11/12/2001 123456789 ראובן לוי   .3.4
 × חודשי  חוד  22 11/12/2001 123456789 ראובן לוי   .3.5
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 וותקהעובדים לפי חתך ו נתונים לגבי היקף הבדיקה .4
 

 ,  )ג( וכן בתוספת לתקנות-)א(,)ב(ו6ות בהתאם לאמור בתקנ
 הזו כדלקמן: השכר תבבדיק אימצנוקיימת התפלגות אותה אנו מציינים 

 
  שיעור  מס עובדים 

  100.00% 500 סה"כ מועסקים בתקופה הנבדקת אצל מזמין השירות  .4.1
  10.00% 50 סה"כ מספר העובדים הנבדקים .4.2
  1.00% 5 לאחר סיום יחסי עבודה מתוכם .4.3
  2.60% 13 וותק של שנה לפחות אצל הקבלן או במקום העבודה  .4.4
  2.40% 12 וותק של שישה חודשים לפחות  .4.5
  4.00% 20 וותק של עד חצי שנה  .4.6

 

 בדיקה מסמכים עליהם התבססנו בה .5

 נתבקש הקבלן להעביר  מסגרת דוח הבדיקה לתקנות, ב 4התאם לתקנה ב
 אמורים.את כלל המסמכים ה לנו

 :המבוקשיםלידנו מתוך כלל המסמכים נעזרנו אילו מסמכים בבטבלה הבאה פירטנו 

 ברמת הארגון:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערה  התקבל  שם המסמך
רשימת כלל עובדי הקבלן במהלך תקופת   .5.1

  × ייחוס הבדיקה אצל מזמין השירות

עליו חלה  בשירות  –רישיון לעסוק כקבלן  .5.2
  × חובת רישוי כאמור 

  × פנקס שכר .5.3
   ✓   פנקס שעות עבודה .5.4
  × פנקס חופשה  .5.5
  × חוזה בין מזמין השירות לבין קבלן השירות .5.6
  × מס הכנסה – 102טופס  .5.7
  × ביטוח לאומי – 102טופס  .5.8
  × דוח הפקדות לקופות גמל  .5.9

  × דיווחי המעביד למוסד לביטוח לאומי .5.10
  × טפסי מס הכנסה  .5.11
  × כרטסת הנהלת חשבונות .5.12
  × נהלי עבודה בתהליכי שכר  .5.13

                מסמכים בחתך לפי עובדים 
  ט"ו  י"ד  י"ג  י"ב  י"א  י'  ט'  ח'  ז'  ו' ה' ד'  ג'  ב'  א'  שם המסמך             

                 הודעה לעובד .5.14
                × 101טופס  .5.15
  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  תלושי שכר .5.16
  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  דוחות נוכחות .5.17
אישורי עובד על   .5.18

הסכמה לניכוי  
 מהשכר

× 
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 תוספת ג' –  טבלת סטטוס הפרות לפי סוגי הוראות .6

 בהתאם לתוספת לחוק, מובאת כאן טבלת סטטוסים המביאה "תמונת על" 
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מספר  
עובדים 
 שנבדקו 

 
 ההוראות שהופרו

 פרטי העובדים שלגביהם בוצעו הפרות 
 

 שמות העובדים
במקום  וותק 

העבודה / אצל  
 הקבלן 

שנתיתמתן   .6.1 לחוק   חופשה  שני  פרק  לפי 
    0 חופשה שנתית 

חופשה  .6.2 דמי  סעיפים    תשלום    11-ו  10לפי 
    0 לחוק חופשה שנתית 

חופשה  .6.3 פדיון  סעיף    תשלום  לחוק    13לפי 
    0 חופשה שנתית 

שאינה מותרת,    העבדה בשעות נוספות  איסור .6.4
לחוק שעות עבודה    6או בלא היתר, לפי סעיף  

 ומנוחה 
    

במנוחה  איסור   .6.5 או  נוספות  בשעות  העבדה 
     שלא לפי היתר שניתן  השבועית

  העבדה במנוחה השבועית בלא היתראיסור   .6.6
     לחוק שעות עבודה ומנוחה  9לפי סעיף 

לחוק    16לפי סעיף    תשלום גמול שעות נוספות  .6.7
     שעות עבודה ומנוחה 

השבועית .6.8 במנוחה  עבודה  גמול  לפי    תשלום 
     לחוק שעות עבודה ומנוחה  17סעיף 

העבודהאיסור   .6.9 לשעות  מעבר  נער   העבדת 
     לחוק עבודת הנוער 20הקבועות בסעיף 

השבועיתאיסור   .6.10 במנוחה  נער  לפי    העבדת 
     לחוק עבודת הנוער 21סעיף 

, בלא היתר,  העבדת נער בעבודות לילהאיסור   .6.11
     לחוק עבודת הנוער  24לפי סעיף 

לפי  איסור   .6.12 לילה שלא  בעבודות  נער  העבדת 
     לחוק עבודת הנוער.  25לפי סעיף  היתר

עובדאיסור   .6.13 של  משכרו  סכומים  לפי   ניכוי 
השכר    25סעיף   הגנת  כשניכוי    –לחוק 

או לפי   ביוזמת מזמין השירות הסכומים היה  
 הוראותיו 

    

סעיף  עברת   .6.14 לפי  שנוכו  לחוק  25סכומים  א 
     הגנת השכר

( לחוק  1()1ב)ב25לפי סעיף    הלנת שכראיסור   .6.15
     הגנת השכר

     לפי חוק שכר מינימום  תשלום שכר מינימום .6.16
שכר   .6.17 קיבוצי  תשלום  הסכם  לפי  מינימום 

סעיף    כללי לפי  הרחבה,  בצו  ענפים שהורחב 
 יד)ב( לחוק הסכמים קיבוציים 33

    

     צווי הרחבה בעניין פנסיה תשלומים מכוח  .6.18
     דמי הבראה מכוח צווי הרחבהתשלומי  .6.19
צווי  תשלום   .6.20 מכוח  נסיעה  הוצאות  החזר 

     הרחבה

     דמי חגים מכוח צווי הרחבהתשלום  .6.21
     תוספת יוקר מכוח צווי הרחבהתשלום   .6.22
רכיבי  .6.23 שעניינן  ענפיים  הרחבה  צווי  הוראות 

( לחוק שנקבעו לפי  2)ב()25שכר כאמור בסעיף  
 )ב( לחוק 28סעיף 

    

רכיבי  .6.24 שעניינן  ענפיים  הרחבה  צווי  הוראות 
( לחוק שנקבעו לפי  2)ב()25שכר כאמור בסעיף  

 )ב( לחוק 28סעיף 
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 תייחסות מפורטת להפרות בטבלה ה .7

 בהמשך להפרות שצוינו בטבלה בתמצית, להלן התייחסותנו המפורטת להפרות אלו: 

 – מתן חופשה שנתית   .7.1

    לא תקין\תקין  העובד זוכה במלא הימים להם זכאי  בתלוש הנבדק                

 

   –תשלום דמי חופשה  .7.2
 תשלום דמי חופשה    לא תקין \תקיןבתלוש הנבדק 

 
 –תשלום פדיון חופשה  .7.3

 לא תקין פדיון חופשה  \ תקיןבתלוש הנבדק                  

 איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת, או בלא היתר .7.4
 במנוחה השבועיתהאם העובד הועסק 

 
 . איסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא לפי היתר שניתן .7.5

 
  הנוכחות עולה כי חבהתאם לבדיקה שערכנו בדו - היקף שעות עבודה ברמה יומית

 .תקין –שעות  12מדי יום העובד לא עבר עבודה של 
 

לא מבדיקה שביצענו בדוח בחתך שבועי  – היקף שעות עבודה ברמה שבועית
 תקין. –שעות  60-מצאנו חריגה ברמה השבועית מעבר ל

 
 איסור העבדה במנוחה השבועית בלא היתר   .7.6

  העסקה במנוחה שבועית לא תקין\תקיןבתלוש הנבדק 
 

 תשלום גמול שעות נוספות  .7.7
 לא תקין  \בתלוש הנבדק תקין 

 
 תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית  .7.8

 לא תקין  \בתלוש הנבדק תקין 
 
 

 איסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות  .7.9
 ככל הנראה, בהתאם לנתונים העובד איננו עולה להגדרת "נער"  - לציין האם מעסיק נערים 

     

 איסור העבדת נער במנוחה השבועית  .7.10

 

  לחוק עבודת הנוער 24בלא היתר, לפי סעיף  יסור העבדת נער בעבודות לילה, א .7.11
 

 

   לחוק עבודת הנוער 25איסור העבדת נער בעבודות לילה שלא לפי היתר לפי סעיף  .7.12
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   איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד .7.13
 

 שקלים  500בסכום של  -"מפרעה" –לעובד קיים ניכוי מהשכר 
 ביוזם לניכויאיננו יכולים לעמוד על הסכמת העובד לניכוי זה או 

 לא הוצגה בפנינו הסכמת העובד לניכוי זה
 לא קיבלנו כל אסמכתה לתשלום בפועל של הניכוי לעובד 

 
 נדרש: דוחות תשלומים והעברות לצורך הבהרה 

  
 

 
 ממתין לתגובה  - א לחוק הגנת השכר 25עברת סכומים שנוכו לפי סעיף ה .7.14

טרם קיבלנו את אישורי המיסים ואת ימים,  30הסעיף קובע שעל המעסיק להעביר את כלל הניכויים בתוך 
 לאשר עמידה בתנאי זהולכן לא נוכל   הביטוח הלאומי ויתר הרשויות אישורי תשלום המיסים

 
 ממתין לתגובה  - ( לחוק הגנת השכר1()1ב)ב25איסור הלנת שכר לפי סעיף   .7.15

 –יוון שלא קיבלנו דוחות תשלומים לקבות מס"ב, דפי חשבון, צילומי שיקים וכיו"ב כ –תשלום שכר במועד 
 איננו יכולים לתת התייחסות לחלק זה. 

 נדרש: דוחות תשלומים והעברות לצורך הבהרה 
 

 תקין - תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום .7.16
על פניו, נראה כי לעובד שולמו שכר המינימום בהתאם  

לפרשנות הנוטה לטובת העובד )לאור קיצור שבוע העבודה ואי  
נראה כי קיימת עמידה  ולכן  שינוי שכר המינימום השעתי(

 בתשלום שכר המינימום לשעות הבסיס 

 
 
 

 תקין - תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפים שהורחב בצו הרחבה .7.17
ההרחבה איננו רלוונטי כיום כיוון שגידולו הטבעי של שכר המינימום שכר המינימום הענפי כפי שהוגדר בצו 

 הינו מעל לתעריפים אלו. 
 

 תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה  .7.18
 פנסיה חובה  צו ההרחבה קובע מספר חבויות לתשלומי

 עובד  מעסיק פיצויים  
  ✓  ✓  ✓ עבור השכר

  ✓  ✓  ✓ עבוד דמי הנסיעות
         ✓           ✓  ✓ עבור שעות נוספות 
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 תשלומי דמי הבראה מכוח צווי הרחבה .7.19
, צו ההרחבה קובע הוראות התלוש שנבחן הינו של עובד בשכר עליו חל הסכם קיבוצי של ענף השמירה

 מיוחדות לעניין תשלום דמי הבראה:
 

 מהאמור בהוראות אלו עולים הדברים הבאים: 
 דמי הבראה על בסיס שעתי.לעובד בשכר יש לשלם  .7.19.1
 דמי ההבראה ישולמו עבור שכר היסוד, חופשה ומחלה.  .7.19.2
 עבור דמי ההבראה יופרשו תשלומים לקופת גמל ולקרן השתלמות. .7.19.3

 לא תקין  \מבדיקת תלושי השכר תקין 
 

 
 

 .  תשלום החזר הוצאות נסיעה מכוח צווי הרחבה .7.20
 

 לא תקין  \מבדיקת תלושי השכר תקין 
 

 
 

                                                                                                          - חגים מכוח צווי הרחבהתשלום דמי  .7.21
 לא תקין   \מבדיקת תלושי השכר תקיןמדובר 

 

 תשלום תוספת יוקר מכוח צווי הרחבה .7.22
 
 

( לחוק שנקבעו לפי סעיף  2)ב()25בסעיף הוראות צווי הרחבה ענפיים שעניינן רכיבי שכר כאמור  .7.23
 )ב( לחוק 28
 
 

( לחוק שנקבעו לפי סעיף  2)ב()25הוראות צווי הרחבה ענפיים שעניינן רכיבי שכר כאמור בסעיף  .7.24
 )ב( לחוק 28
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 מספר הפרות שנמצאו והיבטי העיצומים הכספיים שלהם  .8

   אחוזי מההפרה 
   35,000עיצום כספי 

   
   20,000עיצום כספי 

   
   5,000עיצום כספי 

 

 

 סיכום ומסקנות .9

 

 כאן יש לפרוט סיכום והמסקנות שעלו בדוח 

 

 נספחים   .10
 

 .כדוגמת דוחות נוכחות , תלושים וכו' תומכיםהצגת מסמכים 
 
 
 
 
 

  מהווה   אינו   כאמור,   במידע,   השימוש   בלבד.   כללי   מידע   מהווה   המוגש,   המשפטי   המידע *

  אינם   מטעמם   מי   ו/או   שכר   יעל   משפטי.   ייעוץ   ו/או   יעוץ   ו/או   דעת   חוות   לקבלת   תחליף 

  במידע   הקוראים   משימוש   הנובעות   לתוצאות   עקיפה   או   ישירה   כלשהי,   בצורה   אחראים 

 .זה   מאמר   ו/או   באתר   שניתן   אחר   ו/או   משפטי 


