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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק שכר מינימום )העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה( 
)תיקון(, התשע"ו-2015

בחוק שכר מינימום )העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה(, התשע"ה-2015 1 1  תיקון סעיף 1
)להלן - הוראת השעה(, בסעיף 1 -  

בפסקה )1(, בהגדרה ""שכר מינימום", לחודש", במקום פסקה )4( יבוא:      )1(

בתקופה שמיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( עד יום ד' בניסן התשע"ז   )4("
)31 במרס 2017( - הסכום השווה ל–5 47 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא 
ביום כ"ב באדר ב' התשע"ו )1 באפריל 2016(  או סכום השווה ל–5,000 שקלים 
חדשים, כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4, 

לפי הגבוה מביניהם )בהגדרה זו - הסכום בתקופה הרביעית(;

2017( עד יום י"ב בכסלו  )1 באפריל  בתקופה שמיום ה' בניסן התשע"ז    )5(
התשע"ח )30 בנובמבר 2017( - הסכום  בתקופה הרביעית או סכום השווה ל–5 47 
אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ביום ה' בניסן התשע"ז )1 באפריל 2017(, כפי 
שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4, לפי הגבוה 

מביניהם;

בתקופה שמיום י"ג בכסלו התשע"ח )1 בדצמבר 2017( עד תום תוקפו של    )6(
חוק שכר מינימום )העלאת סכומי שכר מינימום - הוראה שעה(, התשע"ה-2015 
)בחוק זה - הוראת השעה( - סכום השווה ל–5,300 שקלים חדשים, כפי שהוא 

מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4;";

חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 )להלן - חוק  כללי  
שכר מינימום(, קובע, בסעיף 1 שבו, כי "שכר המינימום" 
5% 47 מהשכר הממוצע כמשמעותו בחוק  לחודש, הוא 
הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995, כפי שהוא 
ב–1 באפריל של כל שנה וכפי שהוא מוגדל לפי חוק שכר 
מינימום  בחוק שכר מינימום )העלאת סכומי שכר מינימום 
- הוראת שעה(, התשע"ה-2015 )להלן - הוראת השעה(, 
שנכנס לתוקף ביום י"ב בניסן התשע"ה )1 באפריל 2015( 
הועלה בהדרגה שכר המינימום, עד לסכום השווה ל–5,000 

שקלים חדשים  

בהצעת חוק זו מוצע להמשיך ולהעלות בהדרגה את 
סכום שכר המינימום, במסגרת הוראת שעה נוספת, עד 
לסכום של 5,300 שקלים חדשים, והכול כפי שיפורט להלן  

יצוין כי הצעת החוק מטיבה עם ציבור העובדים והיא 
מקובלת על נשיאות הארגונים העסקיים )המאגדת ארגוני 
מעבידים דומיננטיים( שחתמה עם הסתדרות העובדים 
הכללית החדשה על הסכם קיבוצי מיום י' בניסן התשע"ה 
)30 במרס 2015( שבו הוסכם להעלות את שכר המינימום 
לסכום של 5,300 שקלים חדשים כפי שמוצע בהצעת חוק 

זו 

לפסקה )1( המוצעת סעיף 1 

  - המינימום  "שכר  ההגדרה  את  לתקן  מוצע   
לחודש" שבהוראת השעה באופן הזה:

מינימום  שכר  להגדרה   )4( בפסקה  האמור  במקום 
 )2017 )1 בינואר  לחודש, שלפיה מיום ג' בטבת התשע"ז 
ועד לתום תוקפה של הוראת השעה יעמוד שכר המינימום 
לחודש בסכום השווה ל–5000 שקלים חדשים, מוצע לקבוע 
כי מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( עד יום ד' בניסן 
התשע"ז )31 במרס 2017( יעמוד שכר המינימום לחודש על 
סכום של 5,000 שקלים חדשים או בסכום השווה ל–5% 47 
 מהשכר הממוצע כפי שהוא ביום כ"ב באדר ב' התשע"ו

)1 באפריל 2016(, לפי הגבוה מבין שני הסכומים  

)5( פסקאות  את  להגדרה  להוסיף  מוצע  כן,   כמו 
 ו–)6( ולקבוע בהן כי בתקופה שמיום ה' בניסן התשע"ז

)1 באפריל 2017( עד יום י"ב בכסלו התשע"ח )30 בנובמבר 
2017( שכר המינימום לחודש יהיה בסכום השווה ל–5% 47 
התשע"ז בניסן  ה'  ביום  שהוא  כפי  הממוצע   מהשכר 

לפי  חדשים,  שקלים   5000 בסכום  או   )2017 באפריל   1(
הסכום הגבוה מביניהם, וכי בתקופה שמיום י"ג בכסלו 

ס"ח התשע"ה, עמ' 152    1
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בפסקה )3()א(, במקום "בפסקאות )1(, )2(, )3( ו–)4(" יבוא "בפסקאות )1( עד )6("   )2(

בסעיף 2 להוראת השעה, במקום "בפסקה )4(" יבוא "בפסקה )6(" 2  תיקון סעיף 2 

בפסקה )3()א(, במקום "בפסקאות )1(, )2(, )3( ו–)4(" יבוא "בפסקאות )1( עד )6("   )2(

תיקון סעיף 2 בסעיף 2 להוראת השעה, במקום "בפסקה )4(" יבוא "בפסקה )6(" 2  

2017( עד תום תוקפה של הוראת  )1 בדצמבר  התשע"ח 
השעה המוצעת יהיה שכר המינימום לחודש 5,300 שקלים 

חדשים  

לפסקה )2( המוצעת

מוצע לתקן את פסקה )3()א( לסעיף 1 להוראת השעה, 
המתקן את סעיף 6 לחוק שכר מינימום והקובע כי במהלך 
תוקפה של הוראת השעה תהיה חובה על שר הכלכלה 
לפרסם גם את עדכון שכר המינימום בפעימות שנוספו 

להעלאת שכר המינימום לפי החוק המוצע 

מוצע לקבוע כי תוקפו של החוק המוצע יהיה  סעיף 2 
עד ליום הקודם ליום שבו שכר המינימום לחודש   
שהיה משולם לפי חוק שכר מינימום, אלמלא הוראות החוק 
המוצע, עולה על שכר המינימום לחודש, כאמור בפסקה )6( 

להגדרה "שכר מינימום" שבסעיף 1)1( לחוק המוצע  

עולה מכך, כי במקרים שבהם סכום שכר המינימום 
המתקבל בהתאם להסדר הקבוע בחוק שכר מינימום יעלה 
על סכום שכר המינימום לחודש על פי העדכון האחרון של 
שכר המינימום הקבוע בחוק המוצע, יפקע תוקפו של החוק 

המוצע, שכן יתייתר הצורך בהסדר הקבוע בו  
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