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 .1בסעיף  1לחוק הגנת השכר,
"קופת גמל" יבוא;

תשי"ח11958

)להלן  החוק העיקרי( ,במקום הגדרת

""קופת גמל"  קופת חולים ,קופת תגמולים ,קרן פנסיה או ביטוח או
קרן או קופה כיוצא באלה שהעובד חבר בה ,או קופת גמל כמשמעותה
בסעיף  47לפקודת מס הכנסה 2שהמעביד והעובד או המעביד בלבד
חייבים לשלם לה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה ,או מכוח חוזה
עבודה או הסכם אחר בין העובד והמעביד שניתנה להם הסכמת קופת
הגמל ,או תאגיד ששר העבודה אישר תשלום לו לענין סעיף 14
תשכ"ג".3 1963
לחוק פיצויי פיטורים,
תיקון סעיף 19א

.2

כסעיף  19א לחוק

העיקרי 

בסעיף קטן )א( ,במקום "ובין בשל ניכוי" יבוא "ובין שהמעביד חייב
)(1
לנכותו" ,במקום "ניכה המעביד" יבוא "חייב המעביד לנכות" ובמקום "נוכה"
יבוא "היה עליו לנכות";
בסעיף קטן )ב( ),(1
)(2
לנכות";
)(3

במקום

"שניכה

המעביד"

יבוא

"שהמעביד

חייב

במקום סעיף קטן )ג( יבוא;
")ג( קופת גמל תנהל לכל עובד המבוטח בה כרטיס אישי ובו
הפרטים שנקבעו בתקנות; מעביד ימסור לקופת גמל פרטים לגבי עובדו,
כסי שיקבע שר העבודה בתקנות.
סכום שמעביד חייב לקופת גמל כאמור בסעיף קטן )א( ,יראו
)ד(
לענין זכויות העובד או חליפו כלפי קופת הגמל כאילו שולם במועדו.
עברו ששה
)ה(
שולם החוב בשל העובד
תשלום או שירות בעין
השווה לסכום ששילמה

חדשים מהמועד שנקבע בסעיף קטן )א( ובטרם
קרה לו מקרה המזכה אותו או את חליפו בקבלת
מקופת הגמל ,רשאית היא לתבוע מהמעביד סכום
לעובד או לחליפו או שהיא עתידה לשלמו ואת

השווי הכספי של השירות בעין שניתן או שהיא עתידה לתת לעובד או
לחליפו ,בניכוי כל סכום שהיה משתלם בשל אותו מקרה לעובד או
לחליפו ,או למעביד ,או לשניהם ,בין סכום חד פעמי ובין סכומים עתי
דיים  ,אילו עזב העובד את קופת הגמל ביום שקרה המקרה המזכה כאמור .
היוון תשלומים עתידיים או שווים הכספי של שירותים בעין
)ו(
עתידיים לענין סעיפים קטנים )ה( ו)י( יחושב באותה דרך שבה מחשבים
היוון קיצבאות וערכן הכספי של גימלאות בעין מכוח סעיף  185לחוק
בשינויים המחוייבים .
תשכ"ח,41968
הביטוח הלאומי ננוסח משולב[ ,
*
1
2
3
4

נתקבל בכנסת ביום ב' באדר א' תשל"ו ) 3בפברואר  ; (1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח ,1201
עמ' . 430
ס"ח תשי"ח ,עמי  ; 80תשל''ג  ,עמ' . 270
דיני מדינת ישראל  ,נוסח חדש  , 6עמי 120.
ס"ח תשכ"ג  ,עמ' . 136
ס"ח תשכ"ח ,עמ' 108.

תשל"ה,

)ז(

בית

הדין

האזורי

חייב לקונות גמל בחזקת שיפוי
המצדיקות לעשות כן.

לעבודה רשאי
כאמור

להפחית

שמעביד

תשלום

כסעיף קטן )ה( אם ראה

נסיכות

עכרו ששה חדשים מהמועד שנקבע בסעיף קטן )א( ולא שולם
)ח(
חובו של המעביד לקופת הגמל כאמור בסעיף קטן )א( ,רשאית קופת הגמל
להודיע על כך בכתב לעובד ,עם העתק למעביד ,ומשעברו ששה חדשים
נוספים מיום מסירת ההודעה ולא שולם החוב לקופת הגמל ,לא יחולו
לגבי אותו חוב הוראות סעיף קטן )ד( אם קבע בית הדין האזורי לעבודה
שהפיגור בגביית החוב חל שלא עקב רשלנותה או חל עקב נסיבות אחרות
המצדיקות את קופת הגמל.
נוצרה הזכאות לתשלום או לשירות כעין מקופת גמל לעובד
)ט(
או לחליפו בתקופה שבין המועד שנקבע בסעיף קטן )א( לבין תום ששת
החדשים הנוספים מיום מסירת ההודעה כאמור בסעיף קטן )ח( ,לא תהא
קופת הגמל זכאית להשתחרר מחבותה עלפי סעיף קטן )ד( אף אם הפיגור
חל שלא עקב רשלנות הקופה או חל עקב נסיבות אחרות המצדיקות אותה .
)י(

עובד שחל עליו הסכם קיבוצי כללי או צו הרחבה כמש
)(1
תשי"ז ,5 1957המחייב
מעותם בחוק הסכמים קיבוציים,
מעביד לשלם בעדו סכום לקופת גמל ,כאמור בסעיף קטן )א(,
והמעביד לא מסר לקופת גמל פרטים שנקבעו בתקנות לגבי
העובד ולא שילם סכום כלשהו בשל העובד ,לא יחולו על העובד
סעיפים קטנים )ד( עד )ט( ,ואולם מששולם חובו של המעביד
בשל העובד לקופת גמל כאמור תוך שלוש שנים מהמועד האמור
בסעיף קטן )א( ולפני שאירע מקרה המזכה את העובד או
חליפו בקבלת תשלום או שירות בעין מקופת הגמל  יראו
לענין זכויות העובד או חליפו כלפי קופת הגמל כאילו שולם
החוב במועד.
שילמה קופת הגמל לעובד או לחליפו תשלום או העניקה
)(2
לו שירות בעין מכוח פסקה ) (1תוך שנה מיום ששולם חובו
של המעביד כאמור ,רשאי בית הדין האזורי לעבודה לחייב
את המעביד לשפות את קופת הגמל בשל כך אם ראה נסיבות
המצדיקות לעשות כן .

)יא( שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות דרכי
פרטים לענין סעיף זה ודרכי הוכחת מסירתם לנמען ".
אחרי

,3

ביטוח

מסירת

הודעות או

הוספת מסיסים
19ב ו 19ג

סעיף 19א לחוק העיקרי יבוא:

במספר

קופות גמל

הוראות סעיף 19א )ד( עד )יא( )להלן  הוראות( לא יחולו
19ב) .א(
לגבי תשלום או שירות בעין כאמור בהוראות מאת קופת גמל ,אם העובד
או חליפו זכאים לקבלם במלואם ,עקב אותו מקרה המזכה להם,
גמל אחרת מכוח הסכם שבין המעביד והעובד ולא מכוח ההוראות.

 5ס"ח תשי"ז,

עמ' .63

מקופת

)ב( היו העובד או חליפו זכאים מכוח הסכם כאמור בסעיף קטן )א(
לתשלום או לשירות בעין שלא במלוא הערך שבו היו ניתנים להם מקופת
הגמל הראשונה עקב אותו מקרה המזכה להם ,או היו זכאים לתשלום או
לשירות בעין כאמור מכוח ההוראות עקב אותו מקרה ,ישאו כל קופות
הגמל כתשלום במשותף או יתנו במשותף את השירות בעין ,וחלוקת הנטל
הכרוך בכך תהיה ,בהעדר הסכמה ביניהן ,כסי שיראה בית הדין האזורי
לעבודה לצודק בנסיבות הענין.
)ג( משפנה עובד או חליפו לאחת מקופות הגמל לשם מימוש
זכותו לפי ההוראות ,תשלם הקופה את התשלום או תתן את השירות בעין,
ככל המגיע לו ,במלואם ,ומשעשתה כן שוב לא יהיה זכאי העובד או חליפו
כלפי קופת גמל אחרת לאותו תשלום או שירות כשל אותו מקרה וקופת
הגמל ששילמה או נתנה את השירות בעין כאמור זכאית להחזר מקופת
גמל אחרת כאמור בסעיף קטן )ב(.
שמירת זכויות

ניטול סעיף 27

,4

החלפת סעיף 28

.5

19ג .הוראות סעיפים 19א ו19כ לא יגרעו מזכויותיו של עובד כלפי
מעביד או קופת גמל על פי חיקוק ,הסכם או תקנון קופת הגמל ,או מחובות
וזכויות הדדיות של מעביד וקופת גמל על פי הסכם או תקנון קופת הגמל".

סעיף  27לחוק העיקרי  בטל.
במקום

סעיף  28לחוק העיקרי יבוא:

"זכות תביעה

תיקון חוק
הביטוח הלאומי

תחילה

. 28

לאלה תהיה זכות תביעה במישרין נגד המעביד:
) (1אדם אשר לו מיועד סכום שנוכה לפי סעיף ;25
) (2קופת גמל  לגבי סכום שהמעביד חייב לה כאמור
בסעיף 19א ולגבי פיצויי הלנת שכר בשל סכום כאמור ".

בסעיף 127נג לחוק הביטוח הלאומי ננוסח משולב[ ,תשכ"ח ,1968בהגדרת "קופת
.6
גמל" ,במקום "או חוזה עבודה" יבוא "או על פי הוראות חוזה עבודה או הסכם אחר שבין
העובד והמעביד שניתנה להם הסכמת קופת הגמל".
.7

תחילתו

של חוק זה ביום א' בניסן תשל"ו ) 1באפריל.(1976

יצחק רבין
ראש הממשלה
אפרים קציר
נשיא המדינה

משה כרעם
שר העבודה

