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חוק הירושה )תיקון מם׳  ,(3תשל״ו* 1976-
תיקון העיף 12

הוראת לעיי

 ,1בסעיף  12לחוק הירושה ,תשכ״ה ,»!9(<5-המלים ״אולם אם השאיר המוריש ילדים
והורים ,נוטלים ההורים ששית מן העזבוך  -יימחקו.
 .2חוק זה יחול גם על ירושתו של מי שמת לפני תחילתו ,ובלבד שביום תחילת חוק זה
לא ניתן עדיין צו ירושה המצהיר על זכויות יורשיו.
חיים י ׳ צדוק
שר המשפטים

י צ ח ק ר בי ן
ראש הממשלה
אפרים קציר
נשיא המדינה

* נתקבל בכנסת ביום ב׳ גאדד א׳ תשל״ו) 3בפברואר  ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1202תשלי׳ה,
עמ׳ .434
 1סייח תשכ״ח ,עמי  ;63תשכ״ט ,עמי  ;249תשל״ג ,עמי .269

חוק לשכת עורכי ה ד י ן ) ה ו ר א ת שעה מ ס ׳  ,(2תשל״ו* 1976-
קיצור תקופת
ההתמחות

 ,1תקופת התמחותו של מי ששירת בצבא־הגנה לישראל על פי התחייבות לשירות קבע
תהיה שמונה עשר חדשים בלבד ,על אף האמור בסעיף ) 35א( לחוק לשכת עורכי הדין,
תשכ״א  ,!1961 -אם נתקיימו בו כל אלה:
) (1ביום תחילתו של חוק זה כבר שירת על פי התחייבות כאמור ונותרה לו
שנה אחת לפחות לשרת על פיה ,או התחייב לאחר תחילתו לשרת כאמור
התחייבות ראשונה אי נוספת לתקופה של שנה אחת לפחות!
) (2שירותו כאמור היה בסוג תפקידים ששר המשפטים בהמלצת שר הבטחון
הגדירו בצו!
) (3השלים בפועל את תקופת שירותו כאמור בפסקה );(1
) (4התמחותו לא קוצרה על פי חיקוק אחר;
) (5החל להתמחות תוך שנה אחת לאחר שהשלים בפועל את שירותו כאמור
בפסקה ) ,(1אך לא יאוחר מיום כ״ה בסבת תשמ״א ) 1בינואר .(1981
יצחק ר ב ין
ראש הממשלה

חיים י ׳ צדוק
שר המשפטים

אפרים קציר
נשיא המדינה
• נתקבל בגנטת ביום ב׳ באדר א׳ תשל״ו) 3בפברואר  ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1196תשל״ה,
עמי .408
 1סייח תשכ״א ,עמי .178
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חוק לימוד חובה)תיקון מס׳  ,(10תשל״ו* 1976-
ן .בסעיף  2לחוק לימוד חובה ,תש״ט—) ! 1949להלן  -החוק העיקרי( ,במקום סע״ף
קטן)ב( יבוא:
״)ב( על אף האמור בסעיף קטן)א( יוחל לימוד חובה לנערים
בגיל  15בהדרגה על פי צווים שיתן השר בהתייעצות עם ועדת החינוך
והתרבות של הכנסת ,ובלבד שתחולתו של לימוד חובה כאמור תושלם
לא יאוחר מראשית שנת הלימודים תשמ״ב.״

תיקון סעיף 2

בסעיף ) 4ב( לחוק העיקרי ,במקום פסקה ) (3יבוא:
״) (3בית המשפט הדן בעבירה לפי סעיף קטן זה ישמע בכל
מקרה את חוות דעתו של אדם הכשיר לעבודה סוציאלית,
כמשמעותו בחוק שירותי הסעד ,תשי״ח— ,21958או את חוות
דעתו של קצין ביקור סדיר ,וכן במידת האפשר את חוות
דעתו של היועץ הפסיכולוגי העובד בבית הספר שבו לומד
הילד :לענין פסקה זו ,״קצין ביקור סדיר״  -עובד המדינה
או עובד רשות מקומית ששר החינוך והתרבות הסמיכו לענין
זה.״

תיקון סעיף 4

.2

4

,3

ף קן
ן
בסעיף  6ל ק י ק י
״)א( אלה זכאים לחינוך חינם במוסד חינוך רשמי:
) (1מי שחל עליו לימוד חובה לפי חוק זה:
) (2מי שבאחד הגילים  16או  17וטרם השלים את חינוך
החובה  -עד שיסיים את לימודיו לפי תכנית של לימודים
בכיתה יי ,ובלבד שחובת לימוד על בני  15היהה חלה במקום
מגוריו בשנתיים שקדמו לתחילת לימודיו כאמור.
)א (1על אף האמור בסעיף קטן)א( רשאי השר ,בצו ,להורות
כי נער שחלה עליו חובת לימוד ומי שזכאי לחינוך חינם מכוח סעיף
קטן)א() ,(2ולא ניתן ,לדעת השר ,להבטיח לימודיו במוסד חינוך רשמי—
ילמד במוסד חינוך אחר ,ואוצר המדינה ישא בשכר לימודיו במוסד
כאמור.״
חו

ה ע

ר

׳

ב מ ל |

ם

ס ע י

ט

) א (

י ב ו א ;

 .4בסעיפים  4ו־ 5לחוק לימוד חובה )תיקון מס׳  ,(5תשכ״ט ,31969-במקום
^הלימודים תשל״ד׳ יבוא ״שנת הלימודים תשמ״ב״.
.5

״

ש נ ת

חוק זה תחולתו לגבי שנת הלימודים תשל״ו ואילך.
י צ ח ק רב י ן
ראש הממשלה

תיקון סעיף 0

תיקון חדק
לימוד חובה
)תיקון מט׳ (3
תחולה

אהרן ידלין
שר החינוך והתרבות

אפרים קציר
נשיא המדינה
• נתקבל בכנסת ביום ג ׳ באדר א׳ תשל״ו) 3בפברואר  ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1179תשל״ה׳
עמ׳ .276
 1ס״ח תשייט ,עמי  ;287תש״י ,עמי  ,126עמי  ;334תשי״ג ,עמי  ;140תשכ״ט ,עמי  ,33עמי  ,176עמ׳  ;178תשל״א,
עמי  ;146חשל״ב ,עמ׳  ,102עמי .122
 2ס״ח תשי״ת ,עמי .103
 3סייח תשכ״ט ,עמי .176
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חוק הגנת השכר )תיקון מ ס ׳  ,(11תשל׳יו* 1976-
ו .בסעיף  1לחוק הגנת השכר ,תשי״ח) !1958-להלן  -החוק העיקרי( ,במקום הגדרת
״קופת גמל״ יבוא:

תיקון סעיף 1

״׳׳קופת גמל״ — קופת חולים ,קופת תגמולים ,קרן פנסיה או ביטוח או
קרן או קופה כיוצא באלה שהעובד חכר בה ,או קופת גמל כמשמעותה
בסעיף  47לפקודת מם הכנסה  2שהמעביד והעובד או המעביד בלבד
חייבים לשלם לה מכוח הסכט קיבוצי או צו הרחבה ,או מכוח הוזה
עבודה או הסכם אחר בין העובד והמעביד שניתנה להם הסכמת קופת
הגמל ,או תאגיד ששר העבודה אישר תשלום לו לענין סעיף 14
לחוק פיצויי פיטורים ,תשכ״ג~ 1963ג.״
יייקיז

ס ע י

ף

9

י

א

,2

בסעיף 19א לחוק העיקרי -
) (1בסעיף קטן)א( ,במקום ״ובין בשל ניכוי״ יבוא ״ובין שהמעביד חייב
לנכותו״ ,במקום ״ניכה המעביד״ יבוא ״חייב המעביד לנכות״ ובמקום ״נוכה״ )
יבוא ״היה עליו לנכות״;
) (2בסעיף קטן)ב() ,(1במקום ״שניכה המעביד״ יבוא ״שהמעביד חייב
לנכות״;
) (3במקום סעיף קטן) 0יבוא:
״)ג( קופת גמל תנהל לכל עובד המבוטח בה כרטיס אישי ובו
הפרטים שנקבעו בתקנות :מעביד ימסור לקופת גמל פרטים לגבי עובדו,
כפי שיקבע שר העבודה בתקנות.
)ד( סכום שמעביד חייב לקופת גמל כאמור בסעיף קטן)א( ,יראו
לעגין זכויות העובד או חליפו כלפי קופת הגמל כאילו שולם במועדו.
)ה( עברו ששה חדשים מהמועד שנקבע בסעיף קטן)א( ובטרם
שולם החוב בשל העובד קרה לו מקרה המזכה אותו או את חליפו בקבלת
תשלום או שירות בעין מקופת הגמל ,רשאית היא לתבוע מהמעביד סכום
השווה לסכום ששילמה 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.
) 0היוון תשלומים עתידיים או שווים הכספי של שירותים בעין
עתידיים לענין סעיפים קטנים )ה( ו־)י( יחושב באותה דרך שבה מחשבים
היוון קיצבאות וערכן הכספי של גימלאות בעין מכוח סעיף  185לחוק
הביטוח הלאומי ונוסח משולבו ,תשכ״ח ,41968-בשינויים המחוייבים.
* נתקבל בכנסת ביום ב׳ באדר א׳ תשל״ו) 3בפברואר  ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה׳יח  ,1201תשל״ה,
עמי .430
 1פ״ח תשי״ח ,עמי  ;86תשל״ג ,עמי .270
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
 3סייח תשכ״ג ,עמי .136
 4ס״ה תשב״ת ,עמי .108

100

ספר החוקים  ,796י״א באדר א׳ תשל״ו12.2.1976 ,

),ז( בית הדין האזורי לעמדה רשאי להפחית תשלום שמעביד
חייב לקופת גמל בחזקת שיפוי כאמור בסעיף קטן•••••)ה> אם ראה נסיבות
המצדיקות לעשות כן.
)ח( עברו ששה חדשים מהמועד שנקבע בסעיף קטן)א( ולא שולם
חובו של המעביד לקופת הגמל כאמור בסעיף קטן ;,«bרשאית 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.
)ט( נוצרה הזכאות לתשלום או לשירות בעין מקופת גמל לעובד
או לחליפו בתקופה שבין המועד שנקבע בסעיף קטן )א( לבין תום ששת
החדשים הנוספים מיום מסירת ההודעה כאמור ב&עיף קטן)ח( ,לא תהא
קופת הגמל זכאית להשתחרר מחבותה על־פי סעיף קטן)ד( אף אם הפיגור
חל שלא עקב רשלנות הקופה או חל עקב נסיבות אחרות המצדיקות אותה.
)י( ) (1עובד שחל עליו הסכם קיבוצי כללי או צו הרחבה כמש־
ממותם בחוק הסכמים קיבוציים ,תשי״ז— ,51957המחייב
מעביד לשלם בעדו סכום לקופת גמל'3' ,א8וד ב&עיף ) ftfא(;
והמעביד לא מסר לקופת גמל פרטים שנקבעו בתקנות לגבי
העובד ולא שילם םגומ כלשהו' בשל העובד ,לא יחולויעל העובד
סעיפים קטני־ם)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 שיירות בעין מקופת הגמל — יראו
לענין זכויות העובד או חליפו כלפי קופת הגמל כאילו שולם
החוב במועד.
) (2שילמה קופת הגמל לעובד או לחליפו תשלום או העניקה
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 מסירת הודעות או
פרטים לענין סעיף זה ודרכי הוכחת מסירתם לנמען.״
אחרי סעיף  19א לחוק העיקרי יבוא:

.3

•;
״ביטוח במספר

ק

יפות

ג י ל

• •

-

הוספת סעיפים
19ב ו־19ג

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

 5ס״ת תשי״ז ,עטי .63

ספרהחוקים  ,796י״א באדר •א׳-תשל״ו,12.2.1976 ,

101

)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 בתשלום במשותף או יתנו במשותף את השירות בעין ,וחלוקת הנטל
הכרוך בכך תהיה ,בהעדר הסכמה ביניהן ,כפי 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 בשל אותו מקרה וקופת
הגמל ששילמה או נתנה את השירות בעין כאמור זכאית להחזר מקופת
גמל אחרת כאמור בסעיף קטן )ב(.
שמירת זכויות

ביטיל
החלפ

פעי

ף

2 7

י ׳ " יו 1
5

5

28 ,

תיקון חיק
ה ב י ט י ח

ת ח י ל ה

ה ל א י מ י

.4

19ג .הוראות סעיפים 19א ו־19ב 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.

 .5במקום סעיף  28לחוק העיקרי יבוא:
 .28לאלה תהיה זכות תביעה במישרין ע ד המעביד:
״זכות תביעת
) (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.״
 .6בסעיף 127נג לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,תשכ״ח ,1968-בהגדרת ״קופת
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

משה ב ר ע ם
שר העבודה

אפרים קציר
נשיא המדינה
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חוק לתיקון פ ק ו ד ת העיריות ) מ ס  ,(19תשל״ו* 1976-
,

 .1בסעיף 274ב לפקודת העיריות! ,בסוף סעיף קטן)ב( יבוא ״במשך תקופה רצופה
שאינה עולה על ששה חדשים והמתחילה ביום שחדלו להשתמש בו ,ובבנין חדש  -במשך
תקופה של ששת החדשים הראשונים מיום שבנייתו נגמרה והוא ראוי לשימוש״.
.2

תחילתו של חוק זה ביום א׳ בניסן תשל״ו ) 1באפריל .(1976

יצחק רבי ן
ראש הממשלה

תיקון סעיף 274ב

תחילה

יוסף בורג
שר הפנים

אפרים קציר
נשיא המדינה

* נתקבל בכנסת ביום ב׳ באדר א׳ תשל״ו) 3בפברואר  ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו גה״ח  ,1148תשל״ה,
עמי .37
 1דיני מדיבת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי  ;197פ״ח חשל״ה ,עמי .219

ספד החוקים  ,796י״א באדר א׳ תשל׳׳ו12.2.1976 ,
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נדפס בדפוס הממשלה .ירושלים

