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חוק הגנת השכר )תיקון מס',(6
בסעיף  8לחוק הגנת השכר,תשי"ח) 11958להלן  החוק העיקרי( ,כמקום סעיף
,1
קטן )א( יבוא:

תיקון מעיף 8

")א( הסכומים המפורטים להלן משכר העבודה החדשי הנותר אחרי
ניכוי מס הכנסה אינם ניתנים לעיקול ,להעברה או לשעבוד:
 270לירות;
) (1לעובד
) (2לבן הזוג שפרנסתו על העובד
) (3לכל ילד משני ילדיו הראשונים
שפרנסתו עליו
)(4

לבל ילד נוסף שפרנסתו עליו

 50לירות נוספות;
 25לירות נוספות?
 35לירות נוספות;

ובלבד שאם שכר העבודה החדשי עולה על 700לירות לא יעלה חלק
השכר שאינו ניתן לעיקול ,להעברה או לשעבוד כאמור ,על 75%מהשכר
החדשי.
)א (1שר העבודה רשאי ,באישור ועדת העבודה של הכנסת ,לשנות
כל אחד מהסכומים האמורים בסעיף קטן )א( בשים לב לתנודות בשכר
העבודה".
.2

סעיף19א לחוק העיקרי יסומן19ב ולפניו יבוא:
"חוב לקופתגמל19א) .א( לענין סעיף 19יראו כשכר מולן גם סכום שמעביד חייב לקופת
כשכר מולן
גמל ,ובלבד שנתקיימו שתי אלה:
) 0בתקנונה של הקופה נקבע שאף אם המעביד לא שילם
לקופה את הסכומים המגיעים ממנו במישרין או בשל ניכוי
משכר העובד ,רואים ,לענין שמירת זכויותיו של העובד
בקופה ,כאילו שולמו הסכומים האמורים;
) (2הסכום שניבה המעביד לא שולם לקופה תוך  30ימים
מהיום שבו רואים כמולן את השכר שממנו נוכה ,או שהסכום
שהמעביד נתחייב לשלמו שלא בדרך ניכוי לא שולם תוך30
ימים מהיום שבו היו רואים כמולן את השכר שלגביו קיימת
החבות; והוא ,בין שהשכר הולן ובין שלא הולן.
)ב( הזכאית לבקש צו תשלום לפי סעיף זה היא קופת הגמל בלבד,
והצו יינתן רק לזכותה.
)ג( פיצויי הלנת השכר לסי סעיף זה יהיו ,על אף האמור בסעיף י
 ,17שני אחוזים לחודש ,וחלק של חודש  יראו כחודש מלא".

כ"א באדר תשכ"ט ) 11במרס ;(1969הגעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח  ,794תשכ"ט,
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הוספת סעיף 19א

תיקון סעיפים
27 26ו

) .3א( בסעיף 26לחוק העיקרי ,במקום "תוך 21יום לאחר תשלום שכר העבודה שממנו
נוכה" יבוא "תוך 30יום מהיום שבו רואים כמולן את השכר שממנו נוכה".
)ב( בסעיף 27לחוק העיקרי ,במקום "תוך 42יום לאחר תשלום השכר בעד אותה
תקופת עבודה" יבוא "תוך 30יום מהיום שבו היו רואים כמולן את השכר שלגביו קיימת
החבות".

תיקון סעיף 31

.4

בסעיף 31לחוק העיקרי ,בסופו ,יבוא:
"ובדבר אגרת דיון וחיוב הצדדים בהוצאות ,לרבות שכר טרחת עורך
דין ,בשל בקשות לצוויתשלום על חוב לקופת גמל".
יגאל אלון
סגן ראש הממשלה והשר לקליטת העליה
ראש הממשלה בפועל
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