
התשנ"ז1997* ,(2 מס' (תיקון מינימום שכר חוק

ו סעיף תיקון העיקרי) החוק  (להלן 1 התשמ"ז1987 מינימום שכר לחוק 1 בסעיף ו.
המילים לפני הרחבה"'' ו"צו כללי" קיבוצי "הסכם קיבוצי' "הסכם בהגדרה (ו)

יציג", עובדים "ארגון יבוא קיבוצי" הסכם

תימחק,  הקובע" היום ההגדרה (2)

תימחק  "המדד" ההגדרה (3)

יבוא מינימום" "שכר ההגדרה במקום (4)

ב1 שהוא כפי הממוצע מהשכר אחוזים 47 5  לחודש , מינימום שכר

,", זה חוק פי על מוגדל שהוא וכפי שנה כל של באפריל

יבוא לשעה מינימום ו"שכר יומי מינימום "שכר ההגדרות במקום (5)

המועסק עובר לגבי המינימום שכר של ה25 החלק  יומי מינימום שכר
עובד לגבי המינימום שכר של ה212/3 והחלק ימים, ששה בן עבודה שבוע

ימים, חמישה בן עבודה שבוע המועסק

המינימום שכר של ה86ו החלק  לשעה" מינימום שכר

5 סעיף תיקון העיקרי לחוק 3 בסעיף .2

פרמיה יבוא במשמרות עבודה בשל "תוספת אחרי בסיפה (ב) קטן בסעיף (ו)
קבוצתית", או קבועה מוסכמת מדודה

בטל  (ג) קטן סעיף (2)

5 סעיף יבואהחלפת העיקרי לחוק 5 סעיף במקום .3

הפחתת אי
מינימום שכר

חוק פי על עדכונו עקב מקרה בשום יפחת לא המינימום שכר סכום 5
זה

6 סעיף תיקון העיקרי לחוק 6 בסעיף .4

יבוא (1) פסקה במקום (ו)

שנה' כל של באפריל ו ליום המעודכן המינימום שכר "(ו)

תימחק  (2) פסקה (2)

7א סעיף יבואהוספת העיקרי לחוק 7 סעיף אחרי .5

על "הגנה
מחלונו

בתנאי או בעבודה בקידומו עובד, של בשכרו מעביד יפגע לא 7א
על העובד שהגיש תביעה או תלונה מחמת מהעבודה יפטרו ולא עבודתו

בקשר אחר לעובד שסייע מחמת או זה חוק מהוראות הוראה הפרת
" כאמור לתביעה או לתלונה

8א סעיף יבואהוספת העיקרי לחוק 8 סעיף אחרי .6

מניעה צו
עשה וצו

חוזה), הפרת בשל (תרופות החוזים לחוק (2)3 בסעיף הוראות אף על 8א
הוראות הפרת על בתובענה לעבודה הדין בית רשאי ,2 התשל"א1970

בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת באפריל1997) 2) התשנ"ז ב באדר כ"ד ביום בכנסת נתקבל .
583 ביולי1995)עמ' (ו3 התשנ"ה באב ד מיום חוק2428

378 עמ התשנה 68 עמ התשמז ס'ח 1
16 עמ התשל''א ס"ח 2



לא בלבד פיצויים שהענקת ראה אם עשה צו או מניעה צו ליתן 7א, סעיף
את היתר, בין בחשבון, הדין בית יביא כאמור צו ליתן בבואו צודקת; תהא

העבודה." במקום העבודה יחסי על הצו השפעת

יימחקו.  "5 סעיף "לפי המילים העיקרי, לחוק 0ו(א) בסעיף . 710 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 14 סעיף אחרי . 4וא8 סעיף הוספת

מעביד "אחריות
בפועל

גם בעבירה יואשם אדם, כוח קבלן בידי זה חוק לפי עבירה נעברה 4וא.

שלא נעברה שהעבירה הוכיח כן אם אלא בפועל, העובד את שהעסיק מי

"קבלן זה, בסעיף למניעתה. הסבירים האמצעים כל את ושנקט בידיעתו

אדם, כוח קבלני ידי על עובדים העסקת בחוק כהגדרתו  אדם" כוח
התשנ"ו51996."

יבוא: ואחריו "(א)" יסומן העיקרי לחוק 17 בסעיף האמור .9

בתקנות לקבוע רשאי הכנסת, של והרווחה העבודה ועדת באישור השר, "(ב)
או נפשיות גופניות, מגבלות להם שיש עובדים על זה חוק של תחולתו בדבר הוראות

שיקבע ויכול (א), קטן בסעיף כאמור מוגנים במפעלים מועסקים שאינם אף שכליות
בחוק מהאמורים נמוכים בשיעורים מהם, לסוגים או כאמור לעובדים מינימום שכר

זה."

ו 7 סעיף תיקון

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 18 בסעיף . 10

העובדים רוב נמנים חבריו שעם עובדים ארגון עם התייעצות לאחר השר, "(ג)
ברבר, ונוגעים יציגים השר, לדעת שהם, מעבידים ארגוני ועם במדינה המאורגנים

לענין משלימות הוראות לקבוע רשאי הכנסת, של והרווחה העבודה ועדת ובאישור
הוראות זה לענין שיקבע ויכול לשעה, מינימום ושכר יומי מינימום שכר חישוב

זה." בחוק מהאמור השונות

18 סעיף תיקון

לשעה המינימום שבר יהיה ו, שבסעיף לשעה" מינימום "שכר בהגדרה האמור אף על . 11

החלק  (1997 ביוני 30) התשנ"ז בסיון כ"ה יום ועד זה חוק של תחילתו שמיום בתקופה
המינימום. שבר של ה191

מעבר הוראת

.(1997 באפריל 1) התשנ"ז ב' באדר כ"ג ביום זה חוק של תחילתו . תחילה12

ויצמן עזר
המדינה נשיא

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

תיכון דן
הכנסת ראש יושב

ישי אליהו
והרווחה העבודה שר

.201 עמ' התשנ"ו, ס"ח 3


