עבודה
בעיניים
בתי־הדין
לעבודה

אינם אוכפים את החוק הקיים

בנושא פיצויי הלנת שכר .כל עוד גישתם לא
גורלו של החוק החדש,המחיל סנקציה
תשתנה,
המלינים שכר ,יהיה
פלילית על מעסיקים
אדורם
 11״ד יעל
כגורלו של החוק הקיים

•■ PJ

אחרי

^\^
•■•

מספר

דחיות ״בזכות״הלובי

שהפעילו ,בין היתר ,ראשי
החזל
הרשויות

המקומיות והמועצות

הדתיות ,אישרה ועדת העבודהלקריאה
שנייה ושלישית את הצעת החוק,שלפיה
יוחל דיןפלילי על מעסיקיםשמלינים
שכר .אישור זה הוא הישגגדול שליו״ר
ההסתדרות ,עופרעיני,שהוביל תיקון זה.
הצגת

אך נוכח

האישור כניצחון
לעובדים,

גדול,
האמנם זהו הישג כה
עלינולשאול
ואם כן עבור מי .כדי להשיב על שאלהזו,
נעמוד תחילה על מטרתו של התיקוןועל
היעד

שהוא

מבקשלהשיג.

גורםלפגיעה

העובר שבדרך־כלל הבנקים
הלוואותוללוות
לתתלו ליטול

משתלמת כלכליתעבורו ,והן

נעדרי אמון

בריבית קצוצה

לפיכך,

נראה

להלין
שכבר

האפור או השחור.

ראוי

שכר היא צעד
עדיין ישלבחון

היעדר

כאשר ברוב התביעות

מוגשותהעובדים

אך גם

במקרים

מביאים

בתי־הדין

שבמסגרתה

בהיבט הנורמטיבי ,אך

במישור

שכר,

להשלמת
כדאילמעביד

התמונה

מצטרפים בתי־הרין הקורסים

מעומס עבודה,

כי החלת דיןפלילי על הלנת
המעשי מהו

במערכת

העגומה ולהסבר מדוע

מסרבים

בשוק

המשפט.

בתי הדיןלעבודה

כספים

החוקי השורר כיום וכיצד התיקון

הטלת סנקציהפלילית על הלנת
שכר אמורהלהרתיע מעביד מהלנת
על־ידי הפיכתההלנה
הן
שכר עובדיו
לבלתי

אי־תשלום שכר במועד
בכבודו של אדם כבן אנוש,כעובד,
כמפרנס וכאיש משפחה,ועלול אףלגרום
לו
להגיע לפתלחם ,כאשר על אותו עובד
להביט בעיניהם של
ילדיו הרעביםולומר
לי״ .במצב דברים זה נאלץ
להם ״אין

וכוחות נפשייםלנהלהליךתביעה,

ואף

אינם מיוצגים,

שבהם העובדים מיוצגים
את

הצדדיםלפשרה,

מובהרלתובע

כי

פיצויי ההלנה

יורדים מהפרק באופן מקדמי ,וכי ויתור

נוסף של העובד על
חודשים רבים יביאלסיום מהיר
ו״יעיל״
של התיקלשביעות רצונו של המעביד.

המצב

המגיע לו

סכום

אמור

לתקןולשפר אותו.

זה

הסנקציה הקיימת כיום נגד מעביד שהלין כלומר ,שביעות רצונו על ״ההשקעה
בעולם״ועל התשואה שהצליח להשיג
את שכר עובדו קבועה בסעיף 17לחוק
הגנת השכר ,התשי״ח־  1958המחייב מעביד לכספובבית־הדין!

הטובה

על־ידי הרתעה מהטבעת חותםפלילי על
לפגוע בכבודו
התנהגותו,שעלוללכאורה
ובמוניטיןשלו ,ובסופו של דבראולי
גם
יוביל ,באופןעקיף,לפגיעה
של
הכלכלי
עסקו.
הטלת

סנקציה

מסוימת יש בה

וכתםפלילי על

התנהגות
אמורה

אמירה חזקה ,והיא

לשקףעיקרון בסיסי ,יסודיוערכי שהפרתו
לעובדבמלואו
מצדיקה זאת .תשלום שכר

נגד

שבהם פועל

והאפקטיביות
מפירי

מעסיקים

חוק,

התמ״ת

משרד

לסנקציה

גורמים

הפלילית להפוך לאות
חוסר
העגומה ואת
התמונה
הוא משלים את
בחוקי
שבהחלת דין פלילי
העבודה
התועלת
מתה

החוקים,

בספר

ובכך

חוק הגנת השכר ,אשר כשמו כן הוא
שכר העובד במועדו

שפשה כבר אז כ״מכת מדינה״

מעסיקים בכלל
גם

במקורות

השכר

בפרט.

אדם

תמריץ

בספר ויקרא (פרקי״ט ,פסוקי״ג)

נאמר
״...לאתליןפעולת

שכיר

אתך

עד

בוקר״ ,ובספר דברים (פרק כ״ד ,פסוקים

י״דו-ט״ו) נאמר ...ביומו תיתן שכרו ולא
תבואעליו השמש כי עני הואואליו הוא
נפשו...״ .וברוח זו
נשא את

במשנה תורה (פרק י״א

שכירות) כי ״כל

כאילו נטל

פסק הרמב״ם

הלכה א׳להלכות

הכובש

שכר

את נפשו ממנו״.

שכיר

הבסיסית

מתוך
מתוך

מודעותלסיכוי של
בחובבמלואו,ובהיעדר צו מוסר פנימי
המניע אותם לשלם שכר עובד אין להם
הגשת

נתפס עיכוב

עבירה כלפי

ובתי־הדין
לעבודה:
הבנה למעמדם הנחות של עובדיהם,

המעבידים

בקרב

המשפט העברי

שכר כמעשה חמור
ושמיים.

החוק

ו״מוסדותציבוריים״

התשובה נעוצה בכל
ביחסי העבודה עובדים ,מעבידים

הצדדים המעורבים

ממשילעשות

העובדים

תביעה וחיובם

כן.

רובם אינם תובעים את

המעביד ופעמים

רבות הם אינםמודעים

לזכויותיהם .בעת עבודתם הם נרתעים

לפיטוריהם.
מהגשת תביעות מחשש
מתיישנת
לכך ,הזכותלתבוע פיצויי הלנה
כעבור שנה אחתבלבד,ואפילו לאחר
מחשש שיצא
פיטוריהם הם חוששיםלתבוע
לפעמים הם
להם שם שלעובדיםבעייתיים.
נוסף

גם

מחוסרי ידע,

שפה,

לאחר

הסבר ארוך

המצב? נקדים

המפירים את זכויות עובדיהם ,ביניהם ניתן

למנות את חוק שכרמינימום ,חוק שעות
הנוער ,וחוק
עבודהומנוחה ,חוק עבודת
חופשה שנתית .האם ניתןלומר כי מחמת
הסנקציה
הפלילית נרתעיםהמעבידים
מרמיסת זכויות עובדיהם? הרי ידוע כי

בפועל
לשעון ,אינם מקבלים שכר מינימום,
מסביב
ואינם יוצאיםלחופשה שנים רבות.
מועסקים עובדים רבים שעות רבות

נכנס גורם נוסף

אכיפתם של

שבהםפועל

משאבים כלכליים

בית־הדץ

המשבר הכלכלי

לנסיבות שאינן בשליטתה.
פתחהמילוט החוקי של בתי־הדין

מפסיקת פיצויי הלנה הוא סעיף  18לחוק
הגנת השכר ,שלפיו ניתן לבטל את פיצויי
ההלנה במקרה
שהשכר לא שולם עקב
בשליטת
שאינן
נסיבות
טעות כנה,
המעביד
או עקבחילוקי דעות ממשיים בדבר עצם
החוב.לכן ,במקרים שבהם כברהגיעו
על־ידי פשרה
לדיון ולא נחסמו
הצדדים
הובלו ,מוצאים בתי־הדין דרך
שאליה
כאשר ניתן
להיתלות באחת מנסיבותאלו,
בת״א

שבו

והאפקטיביות

גורמיםלסנקציההפלילית
בספרהחוקים ,ובכך הוא

מתה

ביה״ד האזורי

שהסברתילמעביד

שבמצב

נדמה

בחוקי העבודה.

הקיים ,בהיעדר

מודעות וכוח
לעובדים,
איתנה ונחושה שלהלנות
בתי־הדין ורשויות

שכר
על־ידי

ערך מעשי להוספת

נשכר ואין

פלילית להלנת
להחריגולהקל על

אכיפה

האכיפה ,יוצא חוטא

שכר.

סנקציה

יתרה מזו ,הניסיון

מעסיקים

מהמגזר

הציבורי בתיקון זה ,גורמתלאפליה
וקשה נגד עובדי המגזר הציבורי על לא
עוול בכפם ,אפליה המנוגדתלכוונת

בוטה

של העובדיםלשכרם,

נכתב ״לאחר

הקצב

באופן ובמידה

בהיעדר

בדבר

לניהולההכושלולא
שלהעירייה בעיקר

לצטט

חוקי העבודה

משלים
התועלת שבהחלת דיןפלילי

זכותם

דוגמה מפם״ד

התמ״ת
במישור

משרד התמ״ת נגד מעסיקים

להפוך לאות

חומרת

של

משרד

האמון על
הפלילי ,שאינו עושהעבודתו

השכר

וייחוס

ונאמר כי כבר כיום חוקים

רבים
מטילים סנקציהפליליתעלמעבידים

המחוקק,

מעשהההלנה,

ומנומק

שבה פתחנו:

את התמונההעגומה ואת חוסר

בתשלום פיצויי הלנת שכר .אלה פיצויים
כך,למשל,
במשפט העבודה.
זכויות היסוד המוגנות
40/2421
הארצי
המולן
מהשכר
%5
ניכרים
במשפט
אף
ביטויה
מצאה
נורמה בסיסית זו
עיריית
לעבודה בע״ע
העולים על
מהשכר
ראשון,
לוד נ .ארגוןעובדיעירייתלוד (בשם 937
%01
הלנה
(מס׳
הבינלאומית
ועל
לשבוע
העמים ובאמנת העבודה
שאותם
המולן לכל שבוע הלנה נוסף ,עד לתשלום עובדים!) ,לאחרגלגולים רבים
 95בדבר הגנת שכרC95 Protection
לעבור בבית־הדין האזורי,
 of Wages Convention, 1949שנחתמה בפועל .סנקציה זו אמורהליצור תמריץ
נאלצו העובדים
בביה״ד הארצי ,בבג״ץ ושוב בביה״ד
למעבידים,שההלנה היאבלתי
כלכלי חזק
אושררהבישראל
9491.7.1
בז׳נבה ביום
הארצי ,נפסקו
כדאיתכלכלית מצד אחד ,ולפצות את
ונכנסהלתוקף ביום
לעובדים פיצוייהלנה
06.1.21
בשיעור שנתי של %52בלבד רק לשכר
העובד על נזקיו שנגרמו עקבההלנה ,מצד
מעומס
קורסים
במשק .זאת,
שני .מרוע אם כן ,אין בה די?
המולן השווה לשכר הממוצע

נועד להבטיח תשלום
ובמלואו .תכליתו המוצהרת של
נועדה לרפא את הנגע של הלנת

מקום לשובולשאול את השאלה
האם החלת סנקציהפלילית

מפירי חוק,

המשפטית ,בהיותו נמנה עם
בפסק־הדין

אכיפה

תשפר את

אם כן,

של

נחושה

שסקרנו את המצב החקיקתי ,יש

הגורמים
להרתעה.

ובמועדו הנקוב בחוק הוא אבן יסוד
בשיטתנו

לאחר

לכאן

הקצב

בערכו

כי הוא צריך לשלם ,הוא הסכים ,לכן איני
להאמין).
פוסקתפיצויי הלנה״(לקרואולא

שראה לנגדעיניו את הלנות
הקשות דווקא

למחצה

והמרוקנת

נראה על
בכלים

כן ,כי

במגזר הציבורי,

את החוק מתוכנו.
במצב הקיים אין

אלא

חקיקתיים

יש

מחסור

מחסור

באסיפתם.אפילו את החוק הקיים בדבר

פיצויי הלנת
תשתנה גישת
אוכפים.לכן ,כל עוד לא
חשש
השכר קיים
בתי־הדין בנושא הלנת
כבדשגורלו של החוק החדש יהיהכגורלו
של החוק הקיים ,וכי ״ההישגהגדול״ של
שכר

בתי־הדיןלעבודה

תיקון החוק הוא הישג

אינם

תדמיתי
למציעי

החוק ולהםבלבד.
הכותבת

לסיוע

היא
משפטי

מנהלת הקליניקה
בפקולטה למשפטים

באוניברסיטת בראילן

