
 

 כספיים לעיצומים ערר ועדת בפני ועומדים התלויים" תיקים סגירת נוהל" תמצית

 

 המחייב המסמך. מחייב נוסח ואינו הנוהל לקורא ניתן אשר בלבד מידע לשם הוא התמצית נוסח
 .   לציבור המפורסמת הנוהל הוראת הינו

 

  כללי .1

 לוועדת, 31.12.2016 ליום עד שהוגשו, העררים של הרב מספרם עקב שנוצר החריג העומס לאור 
 של האכיפה להגברת לחוק 18 סעיף להוראות בהתאם"(, הוועדה: "להלן) כספיים לעיצומים הערר

חלוף הזמן הרב ממועד הגשת הערר ללא קבלת  ובשל"(, החוק: "להלן) 2011-ב"התשע, העבודה דיני
 הוועדה רשאית תהיה לפיו נוהל קביעת על הוחלט, החלטה סופית בערר, דבר הנובע מסיבות שונות

 .הנוהל בתנאי עומד אשר"( הנוהל: "להלן) ערר תיק סגירת על החלטה ליתן

 המטרה .2

, בפניה ועומד התלוי ערר תיק לסגור הוועדה רשאית תהיה שבהם מקרים לקבוע הינה הנוהל מטרת 
 הוועדה של סופית החלטה למתן רב זמן הממתינים לעוררים דין עינוי לגרום שלא מנת על וזאת

 בהפעלת הליכים להתמשכות הנוגעות להנחיות בשים לב, זאת. מצדם מעש חוסר בשל ושלא בעניינם
, לממשלה המשפטי היועץ הנחיות: זה לעניין ראו)מינהלית  גבייה הליכי והפעלת חילופית אכיפה

 בנוגע והן (7.1002' מס )הנחייה( גביה) המסים פקודת לפי מנהליים גבייה הליכי להפעלת בנוגע הן
 (.(1.0003' מס )הנחייה[ כספיים עיצומים] חלופית אכיפה בהליכי הזמן למשך

      הנוהל קביעת הליך .3

 החדשה הכללית העובדים הסתדרות) בחוק כהגדרתם הארגונים עם התייעצות לאחר נקבע הנוהל
 מעסיקים ארגוני וכן, במדינה עובדים של ביותר הגדול המספר את המייצג העובדים ארגון שהינה
 (. בדבר ונוגעים יציגים הם החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה שר שלדעת

  ההוראות תמצית  .4

 הקלה תינתן, סופית החלטה הוועדה בו נתנה וטרם 31.12.2016 יוםעד ל לוועדה הוגש אשר ערר 
 בהתאם. בו הקבועות ובעילות הנוהל בדרישות עומד שהמקרה בתנאי, העורר על שהוטלה בסנקציה

 ההתראה או הכספי העיצום יבוטלו או", אפס" לסכום הכספי העיצום סכום יופחת לנוהל
 בנוהל המפורטים המקרים באותם כי, יובהר. יחיד שהינו העורר נפטר שבו במקרה המינהלית

. לאפס יופחת הכספי העיצום סכום אך, בעינה נותרת ההפרה(, העורר פטירת של המקרה להוציא)
 את שילם שהעורר ובמקרה) עליו שהוטל הכספי העיצום את לשלם יידרש לא שהעורר הגם, משמע

 של שהרישום הרי(, חוק פי על וריבית הצמדה הפרשי בתוספת לו יוחזר כספו, הכספי העיצום
 הפרה, חוזרת הפרה לעניין לרבות, כנם על יוותרו העורר על הוטל אשר הכספי העיצום ושל ההפרה

 מטעם למכרזים סף תנאי, לחוק 15 סעיף לפי מנהלית התראה מתן בעניין נוהלה לפי ראשונה
 .בזה וכיוצא המדינה

 

 הנוהל נוסח להלן .5
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