שירותי בקרת שכר עובדי קבלן מבית הר-גל
עם כניסתו לתוקף ביום ה 91.2.1.91 -של החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,
התשע"ב ,1.99-תספק חברת הר-גל שירותי בקרה על תשלומי השכר (וכל הזכויות הנלוות
אליהם) ,של מעסיקים לעובדיהם ,ולעובדי קבלן המעניקים להם שירותים.
במסגרת השירות המוצע יבדקו מומחי הר-גל אם גם את/ה וחברתך חשופים לתביעות
ולקנסות פועל יוצא של הפרת הוראה מהוראות החוק ודיני העבודה ,ויספקו המלצות לתיקון
הליקויים ככל שיימצאו.
אספקת שירותים אלה נשענת על מוניטין מקצועי ומומחיות רבת שנים של החברה בתחום
השכר ודיני העבודה ועל צוותי עבודה מקצועיים הכוללים חשבי שכר בכירים ,משפטנים
ורו"ח.
בהתבסס על מערך הבקרה תוכלו לוודא כי הנכם עומדים בדרישות החקיקה בתחום
העבודה ,וכך למזער את החשיפה שלכם כמעסיק לסנקציות הקבועות בחוק החדש ,בין אם
העסקת העובדים מתבצעת על ידכם במישרין ובין אם באמצעות קבלני כוח אדם חיצוניים.
לתשומת ליבכם ,החוק קובע סנקציות מנהליות ומטיל אחריות אזרחית ופלילית ,לרבות
אחריות אישית בגין הפרות חוקי העבודה השונים ,כגון :חוק חופשה שנתית ,חוק שעות
עבודה ומנוחה ,חוק עבודת הנוער ,חוק שכר מינימום ,חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ועוד.
החידוש הבולט בחוק הוא כי האחריות על הפרות דיני העבודה השונים תחול לא רק על
הקבלן ,כי אם גם על מזמין השירות בפועל ,שעלול לשאת בעונשים כספיים מנהלתיים ,
בנוסף על אחריות אזרחית ופלילית .כך למשל ,עובד של קבלן שירות יוכל לתבוע באופן ישיר
את מזמין השירות ,בנוסף לחברת הקבלן ,בגין הפרת הוראות דיני העבודה.
החוק קובע כי יופעל מנגנון של "בודקי שכר עבודה" שעבודתם תהא לפקח על שמירת זכויות
העובדים באמצעות בדיקות בשטח ועל פי מסמכים שונים שימציאו לידיהם המעסיקים.
עד לכניסתן של תקנות שיסדירו את העיסוק בביצוע בקרת שכר עבודה ובכדי לעמוד
בהוראות החוק ,יש לבצע בדיקות של רואה חשבון לגבי  9.%מהעובדים לפחות ,אחת
לתשעה חודשים לפחות.

חברת הר-גל תספק תשתית ענפה לבקרות אלה לרבות כל האישורים שיידרשו לפי העניין.
לקוחות המעוניינים בשירותי הבקרה של הר-גל ולקבלת הצעת מחיר מוזמנים להשאיר
פרטים במייל report@hargal.co.il

