ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
למחירים לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/prices.html :
להסבר לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/benefits.html :
חוק הגנת השכר ,התשי"ח 1958 -

חוק הגנת השכר ,התשי"ח  1958 -ותקנות ופסיקה לפיו
תוכן הענינים

עמ'
סע'
הפניה :להגנת השכר בשעת חירום ,ראה החוק
בפרק  10.18.5לקובץ ,להלן.

סע'

עמ'

 .7הוכחת תשלום בחסר של הפרשות
)1(8
פנסיוניות

מראי מקום בספר החוקים

(בהערה) 2א

פסיקה
מבוא והגנה חוקתית לשכר

פיצויים לדוגמא בגין פגמים בתלושי שכר -
)1(8
סעיף 26א(ב) לחוק

2ב

ערבות מעסיק חדש לחוב קודמו  -סע' )3(8 30

חוק כפוי (קוגנטי)

2ג

חובת קופת גמל לקבל תשלומים

8א

הזכות לשכר עבודה להבדיל ממועד תשלומו 2ג

אי-העברת תשלומים לקופת גמל -
זכות התביעה ופיצויי הלנה

		
8א

תחולת החוק גם על מי שאינו "עובד"  -הפניה
2ד
ודברי הסבר

הפיקוח על קיום החוק

8ד

השתלטות על שכר לאחר ששולם  -הפניות 2ד

קיזוז משכר עבודה ופיצויי פיטורים

עלות מעביד כבסיס לשכר?

2ד

הפניות  -דין כללי ועכבון

חישוב שכר (והשבת שכר) ותנאים נלווים
כברוטו או נטו וגילום מס הכנסה

2ה

קיזוז כסעד עצמי  -להבדיל מטענת קיזוז
8ד
בבית הדין?

סייגים ל"שכר כולל" ולפדיון מראש של
זכויות כפויות  -גם סעיף  5לחוק

4ד

איסור קיזוז בגין הפרות ונזקים שגרם עובד -
8ו
סעיף  25רישא לחוק

"שכר כולל" מכוח הסכם קיבוצי שאושר לפי
4יא
סעיף  5לחוק

קיזוז קנס משמעתי  -סעיף (25א)( )4לחוק 8ז

"תשלום גלובלי" בגין שעות נוספות להבדיל
4יב
מ"שכר כולל"
6א
נטל ודרך ההוכחה
1א .הוכחת הזכאות לשכר והנטל להוכיח
תשלום (הוכחת עבודה ,טענת פרעתי,
תלושי שכר ודיווחים סותרים
6א
לרשויות)
1ב .סיווג בדיעבד של תשלום  -שכר ,זכות
סוציאלית או תוספת? (ו"תוספת
6ו()1
פיקטיבית")
6ח
 .2הוכחת "שכר ראוי"  -הפניות
 .3הוכחת מספר שעות העבודה (גם
שעות רגילות וגם שעות נוספות וגם
עבודה בימי מנוחה ,העברה חלקית של
הנטל ,הוכחה מפורטת ,הוכחה על פי
"אומדן" ותבנית העסקה קבועה) 6ח
 .4הגשת תחשיב ,חשבי שכר וחישובי
6יא
שכר מסובכים
6יג
 .5הוכחת זכאות לשכר מינימום
 .6הוכחת זכאות לדמי חופשה ,פדיון
8
חופשה ,דמי חגים ודמי הבראה

8ד

קיזוז לצורך החזרת חוב קצוב ,מקדמות שכר
ושכר עודף בשביתה  -סעיפים (25א)()6
8ח
ו )7(-לחוק ופסיקה
קיזוז בגין ביטוח בריאות ומגורים  -חוק
8ט
עובדים זרים
תשלום בשווה כסף וקיזוזו  -סעיף  3לחוק
הגנת השכר

8יא

קיזוז משכר אחרון  -סעיף (25ב) לחוק

8יב

קיזוז מפיצויי פיטורים  -סע' (20ב )2לחוק 8יג
ניכויים משכר עבודה
ניכויים  -מבוא ,רשימה סגורה והפניות
לחקיקה נוספת

8יד

ניכוי לפי חוק

8טו

(ראה פסיקה נוספת לענין ניכויים בהערות
לסעיף  25לחוק).
פרק 10.3.3
אמנה בינ"ל בדבר הגנת השכר
אמנה בינ"ל בדבר חוזים ציבוריים פרק 10.3.4
ראה את תוכן סעיפי החוק ותקנות ,מעבר
לדף.
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חוק הגנת השכר ,התשי"ח 1958 -
סע'

עמ'

סעיפי החוק ותקנות

9

 .1הגדרות

11

 .2חובת תשלום במזומנים

ההסכם הקיבוצי בדבר תשלום
בצ'ק או בזיכוי חשבון בבנק (בהערה)11
 .3תשלום בשווה כסף

12

עמ'
סע'
תקנות בדבר פרטים ומסירת הודעות 30
הפניה :ראה גם פסיקה בפרק  11.01לקובץ,
תחת הכותרת "אחריות קופת גמל בגין
אי-העברת הפרשות על ידי מעביד (סע'
19א(ד) ואילך לחוק הגנת השכר ,חובת
תום הלב ,וטענת התיישנות של קופה
בקשר להפרשות עבר)".

 .4איסור הגבלות

12

19ב .ביטוח במספר קופות גמל

34

 .5איסור שכר כולל

13

19ג .שמירת זכויות

34

 .6דרך תשלום שכר

13

 .20פיצויי הלנת פיצויי פיטורים

35

 .7שכרו של עובד שנפטר

14

( .21בוטל בתיקון מס' )7

38

 .8עיקול ,העברה ושעבוד

15

21א( .הוסף בתיקון מס'  3ובוטל ב)7 -

38

16

( .22בוטל בתיקון מס' )7

38

( .23בוטל בתיקון מס' )7

38

 .24פנקס שכר ותלוש שכר

39

תקנות בדבר עיקול ,העברה ושעבוד

17

 .9מועד לתשלום שכר חדשי

 .10מועד לתשלום שכר שאינו שכר חדשי 17
 .11מועד לתשלום שכר קיבולת

18

 .12מועד לתשלום השכר למי שחדל להיות
מועסק

18

 .13מועדים מיוחדים לתשלום שכר

18

תלוש שכר אלקטרוני  -תקנות בדבר
דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר
(בסוף הפרק ,בעמ' )54
 .25ניכויים משכר עבודה

40

תקנות בדבר מועד מיוחד לתשלום שכר
18
עבודה

תקנות בדבר מקסימום דמי טיפול
(בהערה) 41
מקצועי-ארגוני

18א

25א .העברת סכומים שנוכו

43

 .15מקום ושעות לתשלום השכר

19

25ב .עונשין

43

 .16קצבה ופיצוי הלנת קצבה

19

 .26אחריות נושא משרה בתאגיד

47

16א .תשלום ראשון של קצבה

21

26א .סמכות שיפוט ותרופות

47

16ב .תשלום הפרשים

22

26ב .נטל הוכחה

48א

16ג .הגשת בקשה

22

26ג .פיצוי הלנת שכר והליך פלילי

48ב

 .17פיצוי הלנת שכר

22

( .27בוטל בתיקון מס' )11

48ב

17א .התיישנות

25

 .28זכות תביעה

48ב

 .18הפחתת פיצוי

25

28א .הגנה על עובד

49

18א .תחולת חוק פסיקת ריבית והצמדה

25

( .29בוטל בתיקון מס' )9

49

 19חדלות פירעון או פירוק

26

 .30ערבות מעסיק חדש לחוב קודמו

49

19א .חוב לקופת גמל כשכר מולן

29

(המשך התוכן ,בעמוד הבא)

 .14הגדלת שכר

(המשך בעמוד 2א)

1

1

ראה את הערת מראי המקום ,מעבר לדף.

10.3

2
מהדורת  - 2022עדכון מס' 190
www.glima.info

חוק הגנת השכר ,התשי"ח 1958 -
סע'

עמ'

תקנות בדבר פרסום הודעה לדרישת
תשלום שכר ממעביד חדש (בהערה) 50

 .31ביצוע ותקנות

50

 .32חובת התייעצות

51

 .33המדינה כמעסיק

51

סע'
 .34שמירת זכויות

עמ'
51

 .35ביטולים

51

 .36תחילה

51

תוספת  -ס' (24ב) ,פרטי השכר ששולם לעובד 51
תקנות בענין תלוש שכר אלקטרוני

54

הערת מראי המקום :החוק פורסם בס"ח  ,247התשי"ח ,עמ'  ;86תוקן בסעיף  88לחוק שירות
התעסוקה ,התשי"ט( 1959-ס"ח  ,270התשי"ט ,בעמ'  - 40להלן  -תיקון מס'  ;)1בסעיף 33
( )2לחוק אימוץ ילדים ,תש"ך( 1960-ס"ח  ,317התש"ך ,בעמ'  - 99להלן  -תיקון מס' ;)2
בס"ח  ,412התשכ"ד ,עמ' ( 35להלן  -תיקון מס'  ;)3בס"ח  ,439התשכ"ה ,עמ' ( 14להלן -
תיקון מס'  ;)4בס"ח  ,543התשכ"ח ,עמ' ( 256להלן  -תיקון מס'  ;)5בס"ח  ,551התשכ"ט,
עמ' ( 53להלן תיקון מס'  - 6תיקון טעות לתיקון זה פורסם בס"ח  554התשכ"ט עמ' ;)87
בסעיף  5לתוספת השניה לחוק ביה"ד לעבודה ,התש"ל( 1969-ס"ח  ,553התשכ"ט ,בעמ'
( )77להלן  -תיקון מס'  ;)7בס"ח  ,588התש"ל עמ' ( ;40להלן תיקון מס'  ;)8בסעיף  3לחוק
בית הדין לעבודה (תיקון) ,התשל"ט( 1971-ס"ח  ,635התשל"א ,עמ'  - 176להלן תיקון מס'
 ;)9בס"ח  ,712התשל"ג עמ' ( 270תיקון מס'  ;)10בס"ח  ,796התשל"ו ,עמ' ( 100כפי שתוקן
בס"ח  ,807התשל"ו ,עמ'  - 175להלן  -תיקון מס'  ;)11בס"ח  ,850התשל"ז ,עמ' ( 102תיקון
מס'  ;)12תיקון נוסף לחוק בוצע כתיקון עקיף בחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'  30לחוק
הביטוח הלאומי) ,ס"ח  ,862התשל"ז ,בעמ' ( 218יקרא להלן בספר זה  -תיקון התשל"ז);
החוק תוקן גם בס"ח  951התש"ם ,עמ' ( 30להלן  -תיקון מס'  ;)13בס"ח  ,1014התשמ"א
עמ' ( 156להלן  -תיקון מס'  ;)14בס"ח  ,1030התשמ"א ,עמ' ( 317להלן  -תיקון מס' ;)15
בס"ח  1156התשמ"ה ,עמ' ( 210להלן תיקון מס'  ;)16תיקון טעות פורסם בס"ח ,1161
התשמ"ו ,עמ'  ;43הצעת חוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח  ,1734התשמ"ה ,עמ'  .212בסעיף
 15לתיקון  16נקבעו הוראות תחילה ומעבר ,אשר פרשנותן נדונה בדב"ע מה ,3 - 79 /יוסף
טמיר  -מדינת ישראל; פד"ע כרך י"ז ,עמ'  .120החוק תוקן גם כתיקון עקיף לחוק העונשין
(תיקון מס'  21לחוק העונשין) ,ס"ח  ,1212התשמ"ז ,עמ'  ,80בעמ'  ,83הדן בנשיאת מאסר
בעבודת שירות (התיקון הפך מזמני לקבוע מכוח תיקון שפורסם בס״ח  ,1229התשמ״ח,
עמ'  ;)10הצעת חוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח  ,1766התשכ"ו ,עמ' ( 78להלן  -תיקון מס'
 .)17כן תוקן החוק בס"ח  ,1410התשנ"ג ,עמ' ( 47תיקון מס'  ,)18הצעת החוק ודברי הסבר
פורסמו בה"ח  ,2115התשנ"ב ,עמ'  .238בס"ח  ,1487התשנ"ה ,17.11.94 ,עמ' ( 14תיקון מס'
 ,)19הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח  ,2298עמ'  ;586בס"ח  ,1827התשס"ב ,עמ' 126
(תיקון מס'  ,)20הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח  ,3057התשס"ב ,עמ' .162
החוק גם תוקן בס"ח  ,1882התשס"ג ,עמ'  ,181בסעיף  28לחוק ההסדרים במשק המדינה
(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,)2003התשס"ג
 ( 2002תיקון מס'  ;)21ובס"ח  ,1920התשס"ד ,עמ'  70בעמ'  ,92בסעיף  16לחוק המדיניותהכלכלית לשנת הכספים ( 2004תיקוני חקיקה) ,התשס"ד( 2004-תיקון מס'  .)22תיקון מס'
 23פורסם בס"ח  ,2024התשס"ה ,עמ'  ,913ותוקן בו סעיף  26לחוק .תיקון מס'  24פורסם
בס"ח  ,2162התשס"ח ,6.7.08 ,עמ' ( 611ה"ח הכנסת  ,179התשס"ח ,עמ'  ,)26ונקבעו שם
הוראות תחילה ותחולה.
תיקון מס'  25פורסם בס"ח  ,2208התשס"ט ,10.8.09 ,עמ'  314כתיקון עקיף בחוק הגנת
השכר (עיצום כספי) ,התשס"ט  ,2009 -ותחילתו נקבעה בס'  24לחוק הגנת השכר (עיצום
(המשך ההערה בעמוד הבא)
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