
 

 האם "הקבלנים העצמאים" שלך למעשה "עובדים"?

 מאירה פרזיגרעו"ד מאת 

( הצהיר לאחרונה,  - DOL"the United States Department of Laborמשרד העבודה האמריקני )"

עצמאים הוא "אחת מהבעיות הרציניות ביותר העומדות בפני שהסיווג השגוי של עובדים כקבלנים 

בדה, שעובדים רבים מפסידים ועובדים המושפעים מכך, מעסיקים והכלכלה בכללותה" היום, לאור הע

אבטלה. בנוסף, כתוצאה  ודמי ביטוח תאונות עבודהשכר מינימום ותשלום עבור שעות נוספות, כמו גם 

( מפסידות federal and state governmentsוממשלות מדינתיות )הממשלה הפדראלית  ,מסיווג שגוי

 טוען, שהן זכאיות להם באופן לגיטימי. DOL-מיליוני דולרים במיסים, שה

בהסכמי שותפות עם רשות מס ההכנסה  DOL-התקשר ה ,על מנת להיאבק בסיווג שגוי כאמור

כוחות משימה פרטניים של מדינות  26( ועם  - IRS"the Internal Revenue Service")האמריקני 

ארה"ב על מנת לעבוד יחד במטרה להבטיח שמעסיקים אמריקנים יסווגו כראוי את עובדיהם כעובדים. 

הגישו תביעות ר שא יחידיםתביעות שנפתחו על ידי  22,557-באמצעות הסכמי שותפות אלה ובתגובה ל

 240,000,000$אמריקנים לשלם סך כולל של ממעסיקים  DOL-דרש ה 2014אותה שנה, בשנת המס 

החליט לגביהם שהם  DOL-שעות נוספות( ליחידים שה ושכרבמשכורות עבר )כלומר שכר מינימום 

 ו על ידי מעסיקיהם כקבלנים עצמאים.רעובדים, אף על פי שהוגד

ובקובעו "מבחן  (,FLSA) חוק תקינת עבודה הוגנת" על פי עובדיםהם  המועסקיםמרבית בהצהירו, ש"

המגדיר  עמודיםו מזכר בן חמישה עשר ימתחת יד DOL-מציאות כלכלי" מפורט, הוציא בקיץ שעבר ה

את הגורמים שבהם יש להתחשב, כאשר מבצעים הערכה של האופן שבו עובדים צריכים להיות 

 . htm-http://www.dol.gov/whd/workers/Misclassification/AI.1_2015מסווגים. 

עצמאי , או שהוא תלוי כלכלית במעביד, הוא אם העובד היחיד DOL-השיקול העיקרי, כך על פי ה

. תלות כלכלית שכזו נקבעת בהתבסס על הערכה של שישה הגורמים עבור עצמו/ה ועושה עסקים

 הבאים:

 היקף שבו העבודה המבוצעת על ידי העובד מהווה חלק אינטגרלי מעסקו של המעסיק.ה .1

 העובד לרווח או הפסד. סיכוייאם כישוריו הניהוליים של העובד משפיעים על  .2

 ת של העובד והמעסיק.והיחסי ותההשקע .3

 עצמאי.אם העבודה המבוצעת דורשת כישורים ויוזמה המוצאים לפועל באופן  .4

 מועד סיום ידוע. םאו שאין לה ,אם היחסים בין היחיד למעסיק הם לתקופת זמן ספציפית .5

 אופי השליטה של המעסיק בעובד ומידתה. .6

 טבלה המציינת דוגמאות המבהירות כיצד הגורמים דלעיל חלים על תסריטים מן היומיום.מצורף 

ניתוח של הגורמים הנזכרים לעיל יקבע אם העובד הנדון תלוי כלכלית במעסיק )ולפיכך  ,DOL-לדברי ה

 DOL-צריך להיות מסווג כעובד( או שהוא מפעיל עסק משלו/ה )ולפיכך ניתן לסווגו כקבלן עצמאי(. ה

להיבחן מדגיש, שאף לא אחד מהגורמים הנזכרים לעיל קובע בפני עצמו, ושכל הגורמים דלעיל צריכים 

  כמכלול. באופן משוקלל

 http://swalegal.com/2010/10/26/employer- בלינק הבא: למידע נוסף הנוגע לעלויות של סיווג שגוי, ראה)

misclassification/-of-costs-new-employee-v-contractor-independent-alert .( 

ומתמחה במתן סיוע  SWA -היא ראש מדור עבודה ותעסוקה ב עו"ד מאירה פרזיגר

בנושאים משפטיים הקשורים לדיני עבודה בארה"ב. ניתן להשיג אותה  ראליותלחברות יש

. המידע המופיע בפרסום זה 0794 667 077 או בטל' meira@swalegal.com בכתובת

 ייעוץ משפטי או דעה ביחס לעובדות ספציפיות.אינו מהווה 

. אין לראות בהזמנה ליצור עו"ד מאירה פרזיגרלמידע נוסף בנושאים אלה, נא צרו קשר עם 

  .רכת יחסים חדשה של עורך דין/לקוח תאושר בכתבקשר שידול לעבודה משפטית. כל מע
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tel:077%20667%200794
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 קבלן עצמאי או עובד?
 1מבחן "המציאות הכלכלית"

 

 הגורם שיש לשקול

 

 מעיד על מעמד
 של קבלן עצמאי

 

 מעיד על מעמד
 של עובד

העבודה המבוצעת היא חלק 

 אינטגרלי מעסקו של המעסיק

מפתח תוכנה יוצר תוכנת מחשב לחברת 

 מעקב אחרי מכירות. ציוד רפואי לצרכי

 

מפתח תוכנה עובד עבור חברה המפתחת 

 תוכנת מחשב כעסקּה העיקרי.

כישורי הניהול של העובד 

משפיעים על סיכויי העובד 

 לרווח או הפסד

מתאם שיווק מפרסם שירותי שיווק באופן 

עצמאי, יוזם באופן פעיל פגישות עם חברות 

שונות, נושא ונותן על חוזים ותנאי שירות, 

מעסיק על בסיס תקופתי צוות על מנת ו

 לסייע במיזמי שיווק.

 

מתאם שיווק מקבל את כל משימות 

החברה, מסכים באופן עקבי לעבוד שעות 

נוספות לבקשת החברה, אינו מפרסם 

באופן עצמאי, ואינו מגייס באופן פעיל 

 לקוחות מלבד החברה.

השקעות יחסיות של העובד 

 והמעביד

מחשבים בעלי ביצועים מעצב גרפי רוכש 

גבוהים, מדפסות ודיו ושוכר שטח אחסון 

 לציוד.

 

החברה מספקת למעצב הגרפי מחשבים, 

מדפסות, ודיו, והמעצב הגרפי עובד בחצרי 

 החברה.

אם העבודה המבוצעת דורשת 

כישורים ויוזמה המוצאים לפועל 

 באופן עצמאי

טכנאי בוחן ציוד רפואי של חברה בבית 

חודשי קבוע כמוסכם מראש חולים על בסיס 

בין הטכנאי לחברה; הטכנאי מזמין חלקים 

על פי הערכתו העצמאית, מתקן ציוד, כפי 

שהטכנאי סבור שנכון לעשות, ומדווח 

 לחברה בדבר שינויים מוצעים כלשהם.

 

טכנאי בוחן ציוד רפואי של חברה על בסיס 

צורך, כפי שהחברה מורה, מדווח על 

חברה מזמינה התוצאות חזרה לחברה, וה

חלקים שהיא מחליטה שהם נחוצים לה, 

 על מנת שהטכנאי יתקן את הציוד.

אם היחסים בין היחיד למעסיק 

הם לתקופת זמן ספציפית או 

 שאין להם מועד סיום ידוע

מהנדס מחשבים נשכר למיזם ספציפי של 

פיתוח תוכנה עבור מערכת המשחקים 

החינוכיים של חברה, וכשהתוכנה תפותח, 

רה לא תיזקק עוד לשירותיו של החב

 מהנדס המחשבים.

 

מהנדס המחשבים נשכר על מנת לפתח 

את תוכנת אבטחת הסייבר של החברה, 

כמו גם לפקח על באגים באותה תוכנה 

 בעתיד לתקופת זמן בלתי מוגדרת.

אופי השליטה של המעסיק 

 בעובד ומידתה

מרכז חיובים עובד ממשרד עצמאי על פי 

על מנת לספק לחברה לוח הזמנים שלו 

חיובים ללקוחות, ועושה שימוש במערכת 

 החיובים של מרכז החיובים עצמו.

מרכז חיובים עובד במשרדי החברה בימים 

קבועים ומכין חיובים עבור לקוחות בהתאם 

לקווים המנחים של החברה ולתבניות חיוב 

 ספציפיות מאושרות של החברה.

 

                                                 
שבפניהם  שפטית בפועל בדבר מצבים ספציפיים, אך לא לספק הדרכה ממדגימותמטרתה של טבלה זו היא להציג דוגמאות  1

ביחס למצב ספציפי  יש להיוועץ ביועץ משפטיכעובדים או כקבלנים עצמאים.  מועסקיםניצבות חברות ביחס להליך הסיווג של 
 ם ואת הנסיבות הפרטניות.כלשהו על מנת להעריך את מורכבות הגורמים השוני


