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נהלי ביקורת לצור חוות דעת רו"ח על הצהרת הנהלה ביחס להעדר הפרות בוטות בדיני עבודה
במסגרת ההתקשרות ע המשרד הממשלתי XXXX

שלב א' :עריכת מדג
•

קבל מהחברה רשימה של שמות העובדי אשר הועסקו עלידה במסגרת ההתקשרות ע
המשרד הממשלתי )להל":רשימת העובדי" או "הרשימה"( .ברשימת העובדי על
החברה לציי ביחס לכל עובד את ס* ההכנסה השנתית שלו בחברה בשנה שקדמה )נתו
בטופס  (106וכ את הוותק של העובד בחברה .לגבי עובדי חדשי שלגביה אי נתו
ביחס לס* ההכנסה השנתית בשנה הקודמת על החברה לציי כי מדובר בעובד חדש
שלגביו אי טופס .106
על רשימת העובדי להיות חתומה ע"י מנהל הכספי בחברה.

•

העבר את רשימת העובדי לידי החשב במשרד הממשלתי עלמנת שיאשר במשרד את
רשימת העובדי ככל שידוע למשרד.

לאחר אישור רשימת העובדי ע"י המשרד הממשלתי ערו* מדג של  20%מעובדי החברה
ברשימת העובדי )א ברשימת העובדי יש מעל  250עובדי כי אז לא נדרשת בדיקה
מדגמית של יותר מ 50עובדי (.
להל הנחיות לקביעת העובדי שייבחנו במסגרת המדג :


רבע מאוכלוסיית המדג ) 5%מרשימת העובדי ( יהיו העובדי שס* ההכנסה השנתית
שלה בחברה היא הנמוכה ביותר ברשימה.



רבע מאוכלוסיית המדג ) 5%מרשימת העובדי ( יהיו העובדי שהוגדרו ע"י החברה
במסגרת הרשימה כעובדי חדשי שלגביה אי טופס .106



חצי מאוכלוסיית המדג יהיו מקבלי השכר הממוצע ברשימה ) בסביבת  , 100לכל כיוו
מסביב לשכר הממוצע ברשימת העובדי ( בחר אות
הותיקי ביותר ובי העובדי הכי פחות ותיקי .
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שלב ב':בדוק ביחס למדג תשלו שכר מינימו ,הפרשה לגמל ולפיצויי וכ $תשלומי הבראה
לעובדי לפי השיטה הבאה:
•

בדוק ביחס לאוכלוסיית המדג כי החל ממועד תחילת העסקת העובדי במסגרת
ההתקשרות הממשלתית מפרישה החברה בגינ הפרשה לגמל ולפיצויי לקופה אישית
ע"ש העובד מעבר להפרשות המנוכות משכרו של העובד לטובת גמל.
קרא בהקשר זה את הוראת תכ"  :7.11.3הגנה על זכויות עובדי המועסקי ע"י קבלני
שירותי בתחומי השמירה ,האבטחה והניקיו .הקובעת כללי המחייבי את החברה
להעביר נתוני למשרד הממשלתי בהקשר זה) .להל":הוראת התכ"(.

•

בדוק כי ההפרשה לגמל ולפיצויי המבוצעת ביחס לעובדי במדג  ,מתבצעת בשיעורי
הקבועי במסגרת הסכ ההתקשרות ע המשרד הממשלתי ובהתא להוראת התכ"
בנושא.

•

בדוק כי ההפרשה לגמל ולפיצויי המבוצעת ביחס לעובדי במדג  ,מתבצעת באופ מלא
ביחס לשכר העובד שנקבע במסגרת הסכ ההתקשרות.

•

בדוק כי הס* שמנוכה ע"י החברה משכרו של העובד )מעבר להפרשות החברה( מועבר
באופ מלא לגו .המוסדי ו/או למוצר הפנסיוני כהגדרת בהוראת התכ" .

•

בדוק ביחס לאוכלוסיית המדג מהו התערי .השעתי שמשול לעובדי ווודא שתערי.
זה אינו נמו* מתערי .שכר מינימו בהתא לחוק שכר מינימו  .וודא שהתערי .השעתי
המשול לעובדי תוא את התערי .עליו התחייבה החברה במסגרת הסכ ההתקשרות.
)א התשלו לעובד אינו שעתי אלא חודשי/גלובלי/אחר כי אז יש לבדוק תערי .זה ביחס
להוראות שכר מינימו בהתא (

•

בדוק ביחס לאוכלוסיית המדג תשלו הבראה בהתא להוראות הסכ ההתקשרות.
)בהעדר התייחסות ספציפית בהסכ ההתקשרות בדוק בהתייחס להוראת החקיקה
החלות על המעסיק לעניי תשלו דמי הבראה כאשר על המעסיק להעמיד חוות דעת
משפטית לעניי הוראות חקיקה אלו(

שלב ג' :עבודת נוער
•

הפק דוח ממערכת השכר לפי גיל העובד  /תארי* לידה ואתר את שמות העובדי ברשימה
שטר הגיעו לגיל  ,18ככל שישנ  .ציי גיל כל נער.

•

בדוק א יש נערי ברשימה המועסקי בימי המנוחה השבועית וציינ .

•

בדוק א יש נערי ברשימה המועסקי בעבודת לילה.

•

קבל חוו"ד משפטית מהנהלת החברה כי העסקת כל אחד מהחריגי מותרת לפי די )חוק
עבודת נוער ותקנותיו והיתרי הניתני מכוחו(
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