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 חוק הגנת השכר (תיקון מם׳ 24), התשם״ח-2008*

 החלפת סעיף 24 1. בחוק הגנת השכר, התשי״ח-958וי (להלן - החוק העיקרי), במקום סעיף 24 יבוא:

 ״פנקס שכר 24 . (א) מעביד חייב לנהל פנקס שכר ולמסור לכל עובד, בכתב,
 ותלוש שכר _!

 תלוש שכר; בחוק זה -

 ״פנקס שכר״ - פנקס בדבר שכר העבודה המגיע לעובדים

 ופרטי השכר ששולם להם;

ת  ״תלוש שכר״ - רישום נתונים מתוך פנקס השכר, המפרט א

 פרטי השכר ששולם לעובד

ת  (ב) פרטי השכר בפנקס השכר ובתלוש השכר יכללו א

 הפרטים המנויים בתוספת

 (ג) הרישום בפנקס השכר ומסירת תלוש השכר לעובד

 ייעשו לא יאוחר מהיום הקובע

 (ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על יחיד לגבי עובדו שאותו

 הוא מעסיק שלא במסגרת עסקו או משלח ידו, זולת אם שר

 התעשיה המסחר והתעסוקה, באישור ועדת העבודה הרווחה

 והבריאות של הכנסת, קבע אחרת לגבי סוגי מעבידים או

 עובדים כאמור ובתנאים ובדרך שקבע

ה רשאי, לאחר ק ו ס ע ת ה ר ו ח ס מ ה ה י ש ע ת  (ה) שר ה

ת המספר הגדול  התייעצות עם ארגון העובדים המייצג א

 ביותר של עובדים במדינה ועם ארגוני מעבידים שהם לדעת

 השר יציגים ונוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה

 והבריאות של הכנסת -

ת התוספת;  (ו) לשנות, בצו, א

 (2) לקבוע דרכי מסירה מיוחדות של תלושי שכר,

 לסוגי מעבידים או עובדים ״

 הוספת סעיפים 2 אחרי סעיף 25 לחוק העיקרי יבוא:
 25א ו־25ב

 ״העברת סכומים 25א. (א) סכום שנוכה בהתאם לסעיף 25, יעבירו המעביד למי

ו שלו מיועד הסכום בתוך 30 ימים מהיום שבו רואים כמולן את כ ו נ  ש

 השכר שממנו נוכה, זולת אם נקבעה בחיקוק דרך אחרת

 עונשין 25ב . (א) מעביד העושה אחד מאלה, דינו - מחצית הקנס הקבוע

2 (בסעיף זה  בסעיף ו6(א)(2) לחוק העונשין, התשל״ז-977ו

- חוק העונשין):

 (ו) לא מוסר לעובדו תלוש שכר עד המועד האמור

 בסעיף 24(ג), בניגוד להוראות סעיף 24(א); עבירה לפי

 פסקה זו היא מסוג העבירות של אחריות קפידה;

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  * התקבל בכנסת ביום כ״א בסיוון התשס״ח (24 ביוני 2008); ה

 הכנסת - 179, מיום כ״ד בחשוון התשס״ח (5 בנובמבר 2007), עמי 26.

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 86; התשס״ה, עמי 913.

 2 ס״ח התשל״ז, עמי 226.
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 תיקון סעיף 26

 הוספת סעיפים
 26א ו־26ב

 (2) מוסר לעובדו תלוש שכר שלא נכללים בו פרטל

 השכר ששולם לעובד, כול ם או חל קע, בניגוד להוראות

 סעיף 24(ב) סעיף 24(ב)

 (ב) מעביד שניכה סכומים משכרנ של עובמ, בניגוד להוראות

 סעיף 25, דינו - מחציו; הק נגס הקבוע בסעיף 61(א)(ק) לחוק

 העונשין העונשין

 (ג) מעביד שניכה סכומים משכרו של עומד ולא העבירם

 למי שלו יועדו הסכומיש, בניגוד להוראות סביף 25א, דינא

- מאסר שנתיים או קנס פי חמישה מהקנס הקבוע בס עיף

 61(א)(4) לחוק העונשין.

 (ד) מעביד שעבר עבי רה בלפי העוראות המפופטות ולהלן,

 בנסיבות מחמירות, דינו -

 (1) סעיף קטן (א) או (ב) - כפל הקנס הקבוע באותו

 סעיף קטן, לפי הענייסן;עיף קטן, לפי העניין;

 (2) סעיף קטן (ג) - מאסר 30 חודשים או אנס 0י שושה

 מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לעוק העףנשיא

 (ה) בסעיף זה, ״נסיבות מחמירות״ - כיב אחת מאלה:

ה נעשה בכוונה ל השיש טובת הנ אה ש ע מ  (1) ה

 לנאשם או לאחר, אלונ אלהשיםמנאעו למאתחשר,לואםוהלמהגיימענ על עמובתדש

 או בעבורו; או עבורו;

 (2) המעביד מואשם בכותב האישום בשישה אישומים

 לפחות בשל ביצוע עבירות לפי חוק זה, בתוך תפיפה

 שאינה עולה על 12 חודשי ם, ובלבד ששישה אישומים

 הם בשל עבירות שהנםעבברושלכ לעפביירשונתי עשונבעדבירםו, כשללפויששהנ

 אישומים כלפי כל אחד מםם; במנייל אחישומים לפי

 סעיף זה, יראו אישוסםע יבףעזבהי,ריהר אכולפאי ישוותםרבמעעבויברדהאכחלדפי

 כאישום בעבירה כלכפאי כשולםאבחעדבימרההעוכבלדפייםכ״ל אחד מה

 בסעיף 26 לחוק העיקרע -

 (1) במקום כותרת(1)הש ובלימיקםו יםבוכואת״ראתחרהיושותלניויםש יאבומאש״ראהחבריתואתגינוד״;שא משרה בתאגיד״;

 (2) סעיף קטן (א) (-2 )בט לס;עיף קטן (א) - בטל;

 (3) בסעיף קטן (ב), במקום ״לפי סעיף קטן(א)״ יבוא ״לפי סעיף 25ב״ ובמקום ״הףנס

 הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשיא התשל״ז-1977״ יבוא ״מחצ-ת הקנס והקבוע

 לאותה עבירה״; לאותה עבירה״;

 (4) בסעיף קטן (ג), במקום עלפי סעיף קטן(א)״ יבוא ״לפי סעיף 25 ב״.

 אחרי סעיף 26 לחוק העיקרע יבוא:

 26א. (א) לבית הדין לעאודה ותהא סמכות יוחודית לדון בהליך

 אזרחי בשל הפרת הוראות חוק זה, רתוא רשאי חפסזק פיצויים

 בשיעור שייראה לו שיעירות העניין, נ וסף יעל כל ענייו,, או

 סעד אחר סעד אחר

 ״סמכות שיפוט
 ותרופות
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 (ב) (1) מצא בית הדין לעבודה כי המעביד לא מסר

 לעובדו, ביודעין, תלוש שכר עד המועד האמור בסעיף

 24(ג), בניגוד להוראות סעיף 24(א), או כי המעביד מסר

 לעובדו, ביודעין, תלוש שכר שלא נכללים בו פרטי

 השכר ששולם לעובד, כולם או חלקם, בניגוד להוראות

 סעיף 24(ב), רשאי הוא לפסוק לעובד פיצויים שאינם

 תלויים בנזק (להלן - פיצויים לדוגמה), בשל כל תלוש

 שכר שלגביו פעל המעביד כאמור

 (2) מצא בית הדין לעבודה כי המעביד ביצע הפרה

 כאמור בפסקה (1) בשני חודשים לפחות בתקופה של

ת ההפרה  24 חודשים, חזקה היא כי המעביד ביצע א

 ביודעין, אלא אם כן הוכיח המעביד אחרת

 (3) פיצויים לדוגמה כאמור בפסקה (1) יהיו בסכום

 שלא יעלה על 5,000 שקלים חדשים, ואולם רשאי

 בית הדין לעבודה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפסוק

 פיצוי בסכום אחר

 (4) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של

 עובד לפיצויים או לכל סעד אחר לפי כל דין, בשל אותה

 הפרה; ואולם בית הדין לעבודה לא יפסוק פיצויים

 לפי סעיף קטן זה, בתובענה ייצוגית כמשמעותה בחוק

.  תובענות ייצוגיות, התשס״ו-32006

 נטל הוכחה 26ב (א) בתובענה של עובד לתשלום שכר עבודה, לרבות גמול

 שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית, שבה שנויות

 במחלוקת שעות העבודה שבעדן נתבע השכר, תהא חובת

 ההוכחה על המעביד כי העובד לא עמד לרשות העבודה

 במשך שעות העבודה השנויות במחלוקת, אם המעביד לא

 הציג רישומי נוכחות מתוך פנקס שעות עבודה, ככל שהוא

 חייב לנהלו; בסעיף זה -

 ״גמול שעות נוספות״, ״גמול עבודה במנוחה שבועית״ -

 כמשמעותם בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א-

;1951 

 ״פנקס שעות עבודה״ - פנקס שעות עבודה לפי סעיף 25 לחוק

 שעות עבודה ומנוחה, התשי״א-1951, או פנקס לפי

.  סעיף 31 לחוק עבודת הנוער, התשי״ג-41953

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), היתה התובענה לתשלום

 שכר עבודה בעד גמול שעות נוספות, תהא חובת ההוכחה

 על המעביד כאמור באותו סעיף קטן, רק בעד מספר שעות

 נוספות שאינו עולה על 15 שעות נוספות שבועיות או שאינו

 עולה על שישים שעות נוספות חודשיות

 ס״ח התשס״ו, עמי 264

 ס״ח התשי״ג, עמי 115.
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 הוספת תוספת

 (ג) בתובענה של עובד שעילותיה השנויות במחלהקת הן

 אי־תשלום גמול שעות נלספות, גמול עבו דוה במנוחה השבבודה,

 דמי חופשה, תמורת חופשה או פדיון חופשה, המי הבראה או

 דמי נסיעות, והמעביד שחייב תמסירת בתלוש שכר לפי הוראות

 סעיף 24, לא מסר לעובד תלוש שכר, או מסר לעובד תלוש

 שכר שלא נכללו בו כרכיבים האמורבם, חזקב היא כי נקםע

 לעובד שכר כולל בניגוד להוראות וסעיף 5, ככל שהוא וחל עליו,

 ויראו בשכר ששולם לו כשכר רגיל, שהרכולים האמוררם אינם

 כלולים בו, אלא אם כן ה וכלוח המבב יא אחרת.״

 אחרי סעיף 36 לחוק העיקרע יבוא:

 ״תוםפת

 (סעיף 24(ב)) (סעיף 24(ב))

 פרטי השכר ששולם לעובד

 1 פרטים לגבי 1ה עובדפורהטימםעבליגדבי-העובד והמעביד -

 (א) שם משפחה ושם פרטי משל העובד ומספר השיהוי ושלו;

 (ב) שם המעביד, מספר הזיהמ שלו או מספר התאגיד, ומען מקרם העבודה אע

 עסקו של המעביד עסקו של המעביד

 2 . (א) תאריך תחילות ההעסקה.

 (ב) ותק מצטבר א(צב)ל הומתעקבימדצטאוב רב מאקצולםההמעעבבוידדה,אול פבימהקגובםוהעבודה, לפי הגב

 3. לגבי עובד במשכורות - היקף המשרה; לג-י עובד בשכר - הבס יס שלפיו מש-לם

 השכר; לגבי עובד ששכר עבודתו נקבע שכי דירוג, מכוח ה סכם קיבוצי או לפיו

- גם דירוג העובד ו-דגרגםתודירוג העובד ודרגתו

 4. תקופת התשלום -

 (1) התקופה הקלנדריתשבעדה שולם השכש;

 (2) מספר ימי העבודה ושע ות העעודה במקום העבודה בתמופם שבעדה

 שולם השכר; שולם השכר;

 (3) מספר ימי העבודה שבהם עבד העוב ד בפועל בתקועה שבפדה שולם

 השכר; השכר;

 (4) מספר שעות ה(4ע)בודמהסבפפרועשלע ושתלההעעבוובדדהבבתפקוועפלהששלבהעעדוהב דשובלתםק והפשהכרש;באעםד

 העובד נמנה עם עובדים כאמהר בסעיף 30(א)(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה,

 התשי״א-1951, יש הציין ״את במפ ורש;

 (5) מספר ימי החתפשה שניתנו בתקופת התשלום ויתרות ימי החופשה;

 (6) מספר ימי המחלה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרת פתק ופת המםלה הצבתרה;

ם העובד מבוטח על ידי מעבידו בביטוח! דמי מחלה ליפי סעיף 8 לחלק דמי  א

, אין חובה לציין את את רת תקופת המתלה הצבורה.  מחלה, התשל״ו-51976

 5 השכר ששול5ם לעובהדש-כר ששולם לעובד -

 (1) ערך השכר ה (מ1)שולםערלךעוהבשדכברעהדמש ועלתםעלבועודבהדרבגיעלדה;שעת עבודה רגילה;

 (2) השכר הרגיל; (2) השכר הרגיל;
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 (3) תשלומים אחרים, נוסף על השכר הרגיל, לרבות גמול שעות נוספות ומנוחה

 שבועית, פריון עבודה, דמי הבראה, דמי חופשה ודמי מחלה, וכיוצא באלה; יש

ת מספר היחידות  לפרט לגבי תשלומים כאמור בפסקה זו את סוג התשלום, א

 שבעבורן שולם - אם הוא משולם לפי יחידות, ואת סכום התשלום;

 (4) סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה, וכן הסכום

 המצטבר שלהם בשנת המס;

 (5) סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים בדמי ביטוח לאומי, וכן הסכום

 המצטבר שלהם בשנת המס;

 (6) סך כל השכר והתשלומים האחרים המובאים בחשבון לעניין זכויות

 פנסיוניות או זכויות סוציאליות אחרות, שיפורט לפי סוג הזכויות שלגביהן הוא

 מובא בחשבון;

 שולם תשלום מהתשלומים המפורטים בפרט זה בעד תקופה שאינה התקופה

ת התקופה שבעדה שולם  האמורה בפרט 4(1), יש לציין לגבי אותו תשלום א

 6 הניכויים -

 (1) ניכוי מס הכנסה;

 (2) ניכוי דמי ביטוח לאומי;

 (3) ניכוי דמי ביטוח בריאות;

 (4) ניכוי לקופת גמל, שיפורט לפי הקופה שאליה הניכוי מיועד וסכומו;

 (5) כל ניכוי אחר, שיפורט לפי סוג הניכוי וסכומו;

 (6) סך כל הניכויים

 7. תשלומי המעביד בעבור תנאים סוציאליים לעובד, שאינם משולמים ישירות

 לעובד ואינם מנוכים משכר העובד, לרבות הפרשות המעביד לקופת גמל

 8 פרטי הפירעון -

 (1) הסכום הכולל (ברוטו) המגיע לעובד במועד התשלום;

 (2) הסכום בפועל (נטו) לתשלום;

 (3) דרך תשלום השכר; לעניין שכר המשולם שלא במישרין, בהתאם להוראות

 סעיף 6 לחוק, יש לציין את הגורם שבאמצעותו משולם השכר, ואם התשלום

 נעשה באמצעות חשבון בנק, לרבות חברת הדואר - מספר החשבון ופרטי

 הבנק

 9 שכר מינימום לחודש ושכר מינימום לשעה, לפי חוק שכר מינימום, התשמ״ז-

 61987, המעודכנים לתקופת התשלום; ואולם לגבי עובד שטרם מלאו לו 18 שנים

ת שכר המינימום כאמור שנקבע לפי סעיף 16 לחוק  יש לציין בתלוש השכר א

 האמור, בהתאם לגילו של העובד״

, בסעיף 25, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: ת 6 בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי״א-71951 ו ע  תיקון חוק ש
דה ומנוחה  עבו

- מסי 12 ״(א1) (1) לעניין שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית ושעות נוספות ייערך הרישום

 בפנקס שעות העבודה באופן שוטף ויכלול רישום שעות עבודה בפועל;

 (2) לא בוצע הרישום בפנקס כאמור בפסקה (1) באמצעים מכניים, דיגיטליים

 או אלקטרוניים, ייחתם הרישום מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי

 שהמעביד מינה לכך, אלא אם כן קבע שר התעשיה המסחר והתעסוקה, לאחר

 ס״ח התשמ״ז, עמי 68

 ס״ח התשי״א, עמי 204; התשס״ב, עמי 100
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 תיקון חוק הספנות
 (ימאים) - מסי 4

 פתיירקווןט חושקכ רש״כירבו
 מינימום - מסי 4

 תיקון חוק עובדים
 זרים - מסי 10

 תיקון חוק הודעה
 לעובד (תנאי

 עבודה) - מסי 2

 בתסחעילףה2ו תלחוולקהז

ת המספר הגדול ביותר של עהבדים  התייעצות עם ארגון העובדתם המאיצג א

 במדינה ועם ארגוניבמדעיבניהדיוםע םשאהרםג ולניד עמתע בהידשירםיצשיגהים לונדוגעעתיםה שברדבירצ יוגביםאיונשוגרע

 ועדת העבודה הרווחה והברבאות של הכנסת, דרך אחרות לבנצוע הרי שום.״

 7. בחוק הספנות (ימאים), התשל״ג- 81973 -

 (1) בסעיף 71 - (1) בסעיף 71 -

 (א) בכותרת השוליים, במקתם ״ פירוט על השכר״ יבוא ״תלוש שכר״;

 (ב) אחרי ״הסכומים שנוכו״ יבוא ״בתלםש נשכו־ בהתאם להוראות סעיף 24 לחוק

 הגנת השכר, התשי״ח-1958״, והמילים ״ואת צורתו״ י- יימחקו;

 (2) בסעיף 72, במקום ״בירעט השכר״ יבוא ״יתלוש השכר״.

ל מק ום, במקום, ״פירוט שכרב מקוא כ  8י בחוק שכר מינימום, התשמ״ז-987מ, בסעיף 7ב, -

 ״תל1ש 4שכר״, ובמק״ת ״בפירוט השכרק יב וא ״בתטוש השכר״.

 9י בחוק עוםדים זרים, התשנ״א-י99ורו -

 (ו) בסעיף וט -

 (א) בסעיף קטן (ג), במקום הסי פט החל במילים ״ישל פירחט בשכר העבודה״ יבוא

 ״של תלוש השכר כמשמעותו בסעכף 24 לחוע הגנבת השכר, התשי ״ח-958ו(להלן

- תלוש שכר)״; - תלוש שכר)״;

 (ב) בסעיף קטן (ה)(,ב)במקבוסםע״יפףירקוטןט (שה)כ,רבהמעקובוםד״הפ״י ריובטואש״כתרלוהשעיבושדכהר״״;יבוא ״תלו

 (2) בסעיף 2(ב), ב(מ2)קוםבפססעקיףה (2(7)ב )י,בובאמ:קום פסקה (7) יבוא:

 ״(7) לא מסר לעובד הזר תלוש שלר או מסר לעובד הזר תל ומש שלר שדא נכ ללים

 בו פרטי השכר ששבלם לעובד, כולש או םלקם, בניכוד להוראלת סעיף 24 לחוק

 הגנת השכר, התשי״ח-958ש״

ו -  10ק בחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס״א-2002ו

 (ו) בסעיף 2(א)(0ו), במבום ״התשנ״ה-995ו״ יבוא ״התשנ״ו-996ו״;

 (2) בסעיף 3(3), במקום הסיפה החל במילים ״פירוט חיל; ר העבודה״ יבוא ״כמשמעותה

. ״ ^ ת - ח ״ י ש ת  בסעיף 24 לחוק הגנת השכר, ה

 וח (א) תחילתו של חוק זה, חימעט סעי ף 5קב(ה) למוק העיקרי כנוס חו בסעיף ק לחוקן זה,

 שישה חודשים מה־ ו בחודש שלא חר יוכו פרסושו(להלן - יום התחילה).

 (ב) תחילתו של סעיף 25ביג) לחוק העיףרי כנגסחו בסהיף 2 לחוק זה, ביום פרסלחו

 של חוק זה של חוק זה

ת  (ג) חוק זה יחול ע(גל) פנקחוסקשזכהריוחתולועשלשפנכקרסלגשביכרשוכתרלובשע דשיכורם להגתביחישלכהרובאיעלדךיום ה

 אא לל יי הה וו יי שש יי

 ש ר התעשיה ״מסחר והתעסוקה

 אא הה וו דד אא וו לל ממ רר טט

 ארהאושדהאמומלשמלרהט

ק י צ י ה א י ל ק ד

 ק

סת  יושבת ראש הכנק

 שש ממ עע וו ןן פפ רר סס

 נששימאע והןמדפירנסה

 ס״ח התשל״ג, עמי 329; התשס״ה, עמי 992

 ס״ח התשמ״ז, עמי 68; התשס״ב, עמי 493

 ס״ח התשנ״א, עמי 112; התשס״ז, עמי 67.

 ס״ח התשס״ב, עמי 210; התשס״ח, עמי 18.
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 תיקון טעות בחוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשם״ח-2008*

 (לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-1948)

 1 בחוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס״ח-12008 (להלן - החוק) -

 (ו) בסעיף 17(2), במקום ״אמורות״ צריך להיות ״האמורות״;

 (2) בסעיף 42, הסימון ״(א)״ - יימחק;

 (3) בסעיף 53(2)(א), הסימון ״(ו)״ - יימחק.

 2 תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתם של סעיפים 17, 42 ו־53 לחוק, לפי העניין

ק י צ י ה א י ל  ד
 יושבת ראש הכנסת

 התקבל בכנסת ביום כ״א בסיוון התשס״ח (24 ביוני 2008)

 ס״ח התשס״ח, עמי 450

 תיקון טעות בחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)
 (תיקון מסי 4), התשס״ח-2008*

 (לפי סעיף 0וא לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-948ו)

 בחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מסי 4), התשס״ח-2008ו

 (להלן - תיקון מסי 4) -

 (ו) בסעיף 4, בסעיף 3ג המובא בו, אחרי ״נתן תאגיד״ צריך להיות ״בנקאי״;

 (2) בסעיף 5, בסעיף 4ג המובא בו, הסימון ״(א)״ - יימחק

 תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של תיקון מסי 4

ק י צ י ה א י ל  ד
 יושבת ראש הכנסת

 התקבל בכנסת ביום י״ד בסיוון התשס״ח (17 ביוני 2008).

 ס״ח התשס״ח, עמי 418.

 ספר החוקים 2162, ג׳ בתמוז התשם״ח, 2008 .6.7
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