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 העסקה ותשלום

 

בעשורים האחרונים הולכת ומתפשטת תופעה אפורה של עבודה ללא תמורה ובמלים 

 .תשלום ללא העסקהאחרות: 

התופעה קיימת לצערנו בתחומי עיסוק שונים כגון: עו"ד, רו"ח, מלצרים, מזכירות וכו' )כיד 

טיים, דרך בתי הדמיון(... ובמקומות תעסוקה מגוונים ואף מפתיעים: החל ממעסיקים פר

ספר, תחנות רדיו וכלה בגופים ציבוריים.   התופעה אף "נתמכת" ומצטדקת" תחת כותרות 

 שונות כמו:

 מתנדבים, מתלמדים, מתמחים, תקופת חפיפה וכו'..., 

הרפואה הסינית )מרפאות פרטיות, גופים  –לצערנו, תופעה זו אינה פוסחת על תחום 

יכולים למצוא מטפלים מוסמכים וסטודנטים, העובדים  ציבוריים ובתי ספר כאחד(, בה אנו

 בקליניקות כחלק מהתלמדות, התמחות ואפילו אסיסטנטיות.

חוסר הניסיון של הסטודנט או המטפל הצעיר והרצון שלו להשתלב בקליניקות ולרכוש 

פרקטיקה אל מול המעביד, אשר לעתים, אף סובר בתום לב מלא, כי הלימוד שהוא מעניק 

קליניקה )באם הקליניקה היא פרטית, ציבורית כמו בתי חולים או בבתי הספר( הינה לעובד ב

שוות ערך לתמורה כספית ואף מעבר לכך, מביאים למצבים של עבירה על החוק, לעתים אף 

 בחוסר ידיעה של שני הצדדים.

 ?הידעת, אולם

כר, ולפחות החוק במדינת ישראל קובע מפורשות כי לא ניתן להעסיק עובד ללא תשלום ש

שכר מינימום, גם אם העובד הסכים לתנאים אלו וחתם על כך בחוזה מרצונו הטוב. גם אם 

מדובר בתנאים שהוסכמו ברוח חיובית וטובה על שני הצדדים )עובד ומעביד(, מאפשר החוק 

 לעובד להתחרט ולהגיש תלונה ו/או תביעה לתשלום שכרו.

ר על שכר מינימום, מתוך מטרה להגן על למעשה על העובד חל איסור על פי דין לוות

העובד/ת מפני עצמו, במצבים בהם העובד נואש לפרנסה ועבודה ויהיה מוכן להסכים לכל 

 תנאי שיציב בפניו המעביד.
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בית המשפט פסק כי הזכות העקרונית לקבלת שכר הינה זכות קוגנטית אשר לא ניתנת 

 לערעור, לא מצד המעביד ולא מצד העובד.

 

 י החוק, מעסיק מחויב לשלם לעובד שלו שכר בגין התקופה בה הוא עבד עבורו.על פ

 גם התלמדות והכשרה מקצועית מזכים את העובד בשכר.

מעסיק אשר הפר זכות זו חשוף לתביעה בבית הדין לעבודה ותלונה בפני היחידה לאכיפה 

 של חוקי העבודה.

 עונשין.יש לדעת כי מדובר בעבירה פלילית עליה חלים דיני ה

קובע כי: "מעסיק שלא שילם לעובדו  14סעיף  1987 -לדוגמא, חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 מאסר שנה או קנס..." –שכר מינימום, דינו 

 

 ובכל זאת יש מתנדבים ורוח התנדבות היא דבר חיובי אשר יש לעודד.

 ?מעביד –אז מתי נדבר על התנדבות כתופעה חיובית ומתי על ניצול יחסי עובד 

ו"ד מיכאל אטלן, היועץ המשפטי של משרד התמ"ת, "הגבול בין התנדבות לעבודה "לפי ע

אינו מוגדר בחקיקה. אבל אם אני צריך להגדיר את קו הגבול, הוא יהיה בהבדל בין פיקציה 

לעומת מהות: האם ההתנדבות אלטרואיסיטית, או שהיא בסך הכל מסך עשן שתפקידו 

?" הארגון אינו סומך על עבודת המתנדב, והמתנדב להסתיר יחסים שאופיינים ליחסי עבודה

 אינו ממלא עבודה של עובד בארגון ואינו משרת אינטרס עסקי....

""מתמחים הם עובדים לכל דבר", פוסק אטלן, "גם אם אומרים לך 'תעבוד חודשיים ותלמד 

חה מעביד, והמתמ-את המקצוע', זה מוכר כעבודה. בין המתמחה לארגון קיימים יחסי עובד

זכאי לשכר ולתנאים סוציאליים כמו כל עובד אחר. בית המשפט פסק בעבר כי הכלל הזה 

 – TheMarkerתקף גם אם הסכים המתמחה לעבוד בחינם: המעביד חייב לשלם לו שכר."" 

 "כל הדרכים להעסיק עובדים בלי לשלם" / נעמי דרום
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  –מגדיר מיהו מתנדב  287, סעיף 1995 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה

"כ"מתנדב" נחשב מי שפועל בהתנדבות, שלא בשכר )הוצאות אש"ל הקשורות בביצוע 

פעולת ההתנדבות אינן נחשבות לשכר( למען זולתו, והופנה להתנדבות הזאת על ידי גוף 

ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים, וההתנדבות נעשתה למטרות שיש בהן תועלת לאומית או 

 ".ציבורית

רשימה של הגופים הרשאים להפנות מתנדבים לפעולות התנדבות מפורסמת באתר המוסד 

לביטוח לאומי והיא כוללת: משרד ממשלתי, ההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית וכן כל 

 גוף ציבורי שאושר על ידי שר העבודה והרווחה.

 העובד לרשות העומדות פעולה דרכי

העבודה, ניתן להגיש תלונה, למינהל הסדרה ואכיפה,  במקרה של חשד להפרה של חוקי 

 במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

ושמו של  התלונה תשאר אנונימיתבעת הפנייה ובמהלך החקירה זכותכם לבקש כי 

 העובד/ת לא ייחשף.

, התלונה מהווה תחילתו של הליך פלילי או מינהלי שבצידה ענישה. מטרתו של הליך יודגש

ה היא לעורר מודעות ולהביא את המעביד לשנות את דרכי התנהלותו. אין בהליך זה כדי ז

לזכות בפיצוי או בשכר. לשם כך, על העובד/ת למצות זכויותיהם על פי דין בהגשת תביעה 

 בבית הדין לעבודה.

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/Pages/ReportWorkVi

olation.aspx 

 

 ! יכםדעו זכויותיכם וחובות –ומעביד  עובד

 ועדת אתיקה

 הלשכה לרפואה סינית בישראל

 

זו או אחרת, והיא אינה * אגרת זו מהווה מידע כללי. אין בה משום חוות דעת, המלצה או הצעה לפעול בדרך כ

 באה להחליף חובת יעוץ מקצועי עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה.
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