חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישור:
לתיאור לחץ על הקישור:

http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html

ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד  -ביטוח לאומי

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה 1995 -

פרק ח' :ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד
תוכן הענינים
עמ'
סע'
(בהערה) 2
הערת מראי המקום
1
 .180הגדרות
3
 .181מבוטחים
 .182הזכות לגמלה
3
 .183שיעור הגמלה לעובד
4
4
 .184שיעור הגמלה לקופת גמל
5
 .185גמלה לחבר קיבוץ שיתופי
185א .גמלה לחבר קיבוץ מתחדש
5
 .186פרסום הסכומים המרביים
6
הפניה :ראה לענין סכומים מרביים של גימלה
לעובד או לקופת גמל בפשיטת רגל ובפירוק
תאגיד גם בפרק  991.3.1לקובץ ההסכמים
הקיבוציים.
 .187זקיפת חובות
6
		
 .188הגמלה כשכר ,כפיצויים
או כתשלום לקופה
6א
6א
 .189העברת תביעה לגימלה
 .190תשלום הגמלה
7
 .191עובד שנפטר
7
7
 .192תביעות המוסד כלפי המפרק
8
 .193שיפוט

[ו']3

1

עמ'
8

סע'
 .194תקנות

פסיקה
(ראה גם פסיקה בהערות לסעיפי החוק)
		
מטרה סוציאלית בכפוף לחובת
9
קופת הפירוק
דין מעבידים בהקפאת הליכים ,הסדר חוב,
עיכוב פירוק ,מחיקה ,קשיים כלכליים ועוד 9
מעביד שהוא עירייה  -הפניה
11
סמכות שיפוט
11
לענין זכויות עובדים בפשיטת רגל
(דין קדימה) ,ראה גם:
פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש],
התש"ם  ,1980 -סע' 79 - 78
פקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג  ,1983 -סע' 354
תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד  ,1984 -סע' 38
הפניה :ראה לענין זה גם בפרק 10.10.5.1
להלן,העוסק בזכויות עובדים בפירוק
מכוח דיני העבודה.

		

 .180בפרק זה -
"עובד"

 -מי שמבוטח או היה מבוטח כעובד לפי פרק ה';2

הגדרות [127נג]
(ס"ח )862
(ס"ח )1522
(ס"ח )1694

"מעביד 3של עובד" -לרבות מי שהיה מעבידו;
"שכר עבודה"

 -כמשמעותו בסעיף  1לחוק הגנת השכר ,4לרבות סכום שלפי

1
2

ראה את הערת מראי המקום ,מעבר לדף.
הדן בביטוח נפגעי עבודה ,ראה הגדרת עובד בסעיף  1לחוק הביטוח הלאומי (להלן  -החוק)
וכן סעיפים  76 - 75לחוק .כן ראה לענין זה פרק  10.1.6לעיל .ראה לענין זה גם את צו
הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) ,התשל"ב .1972 -
פסיקה לענין זהות המעביד ,ראה בסוף פרק  10.1.6לקובץ.
הפניות :ראה חוק זה בפרק  10.3לעיל; וראה פסיקה לענין משמעות המונח "שכר עבודה",
בפרק  10.3.1לעיל .פסיקה לפיה דמי הודעה מוקדמת נכללים בהגדרת "שכר" לצורך החוק
שכאן ,ראה בע"א  ,10961/04המוסד לביטוח לאומי נ' מתן גוטר ואח'; ניתן ביום ,4.9.06
ופורסם באתר האינטרנט של הנהלת בתי המשפט.www.court.gov.il ,

1

10.10.5

3
4

מהדורת  - 2017עדכון מס' 164
www.glima.info

