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אחד מכל שישה עובדי קבלן לא קיבל שכר
מלא בתקופת החגים
סקר שערכה חברת פאהן קנה על תלושי שכר בשנתיים קודמות מגלה כי
למעלה מ 15%מעובדי הקבלן לא קיבלו תשלום עבור החגים ,כפי שדורש
החוק ■ בשנת  2015היתה אפילו עלייה במספר העבירות על החוק
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מאת :טלי חרותיסובר

בעוד החוק קובע כי עובד שעתי יהיה גם הוא זכאי לתשלום בגין חג ,עולה מסקר שערכו
רואי החשבון יוסי גינוסר ורועי שמחי מחברת פאהן קנה ניהול בקרה Grant Thornton
 ,Israelכי אחד מכל שישה עובדי קבלן לא קיבל את המגיע לו.
המדגם כלל כ 800עובדי קבלן המועסקים ב 77חברות קבלן שונות בתחומי השמירה,
הניקיון וההסעדה .ממצאי הבדיקה העלו כי בשנים  2014ו 2015לאחד מכל שישה עובדים
בוצעה שגיאה בחישוב תשלום דמי החגים ,שהובילה לתשלום בחסר .יתרה מכך  בשנת
 2015נרשם גידול של כ 11%בסכום הממוצע לעובד של התשלומים ששולמו בחסר
לעומת שנת .2014
בירור בקרב חברות הקבלן לסיבת הליקוי ,חשף תשובות מגוונות .בחלק מהמקרים אי
התשלום נבע מחוסר מודעות לחוק )דוגמא לכך הינה אתר שבו מועסק עובד קבלן וסגור
בערב החג .על פי צו ההרחבה יש לשלם לעובד שכן נעדר בהסכמת המעסיק/לא ברצונו של
העובד( .סיבות אחרות שנמסרו הינן חישוב זכאות שגוי ע"י תוכנת הנוכחות ומערכת השכר
וטעויות אנוש.
רו"ח יוסי גינוסר" :תקופת החגים הינה תקופה בה בדרך כלל הוצאות משק הבית גדלות.
עובד שעתי שלא קבל תשלום בגין יום החג ניזוק פעמיים :משכורתו קטנה והוצאותיו עלו.
עובדים אלה שהוצאות המחייה מהוות חלק לא מבוטל מן המשכורת החודשית שלהם עלולים
להגיע במהלך החגים למצוקה כלכלית של ממש .על אף החוק להגברת האכיפה של דיני
העבודה ,שנועד להגן על עובדי הקבלן ,משרדנו מצא בבדיקות חוזרות ונשנות כי היקף
התשלומים בחסר לאוכלוסיה מוחלשת זו אינו קטן משמעותית .בחודש הקרוב אנו צפויים
למקד את בדיקותינו ברכיב שכר זה בחברות קבלן ,כדי לוודא אי פגיעה בעובדים".
רו"ח וחשב שכר בכיר רועי שמחי מנהל תחום בקרת שכר" :משכורת חודש אוקטובר,
המשולמת בנובמבר תהיה המשכורת בה יבוא תשלום דמי חגים לידי הביטוי המהותי ביותר.
ראוי שחשבי השכר ימקדו את תשומת ליבם בבדיקת רכיב זה בשכר חודש אוקטובר ויוודאו
כי עובדי הקבלן יקבלו את השכר המגיע להם על פי חוק".
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