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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק שכר מינימום )העלאת שכר מינימום - הוראת שעה(, 
התשע"א-2011

העלאת סכומי שכר 
מינימום

בתקופת תוקפו של חוק זה יקראו את חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 1  )להלן - החוק 1  
העיקרי(, כך:

בסעיף 1, במקום ההגדרה "שכר מינימום", לחודש, יקראו:  )1(

""שכר מינימום", לחודש - סכום כמפורט להלן, לפי העניין:

בתקופה שמיום כ"ט בסיוון התשע"א )1 ביולי 2011( עד יום ח' בניסן   )1(
התשע"ב )31 במרס 2012( - סכום השווה ל–4,100 שקלים חדשים, כפי 
שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4 )בהגדרה 

זו - הסכום בתקופה הראשונה(;

חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 )להלן - חוק   כללי 
1 שבו, כי "שכר  שכר מינימום(, קובע, בסעיף   
מינימום" לחודש, הוא 5% 47 מהשכר הממוצע כמשמעותו 
בחוק 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 שכר מינימום - הוראת 
שעה(, התשס"ו-2006 )להלן - הוראת השעה לשנת 2006(, 
הועלה בהדרגה שכר המינימום, בהוראת שעה,  עד לסכום 
השווה ל–18 3,835 שקלים חדשים, כפי שהוא הוגדל לפי 

סעיף 4 לחוק שכר מינימום  

הוראת השעה לשנת 2006 פקעה, לפי סעיף 2 שבה,  
הוא   -  )2011 באפריל   1( התשע"א  ב'  באדר  כ"ו  ביום 
המועד שבו  סכום שכר המינימום שהתקבל לפי חוק שכר 
מינימום, עלה על סכום שכר המינימום לפי הוראת השעה 

האמורה 

של  סכום  על  לחודש  המינימום  שכר  עומד  כיום 
25 3,890 שקלים חדשים 

בהצעת חוק זו מוצע להמשיך ולהעלות בהדרגה את 
סכום שכר המינימום, במסגרת הוראת שעה נוספת, עד 
לסכום של 4,300 שקלים חדשים  לעניין זה מוצע להבהיר 
מהוראות גורע  אינו  החוק  בהצעת  המוצע  ההסדר   כי 

סעיף 4 לחוק, שעניינו הגדלת שכר המינימום לפי שיעורי 
שכר  תוספת  או  התייקרות  בעד  פיצוי  היוקר,  תוספת 
אחרת אשר נקבעו בהסכם קיבוצי כללי והמשתלמים לרוב 
העובדים שתנאי עבודתם מוסדרים בהסכמים קיבוציים, 
ולפיכך ייווספו לסכומי שכר המינימום המוצעים בהצעת 

החוק, ההגדלות ההסכמיות האמורות 

לפסקה )1(  סעיף 1  

של  ההעלאה  את  מעגנת  המוצעת  הפסקה   
שכר המינימום בתקופת תוקפו של החוק המוצע, ולפיה 

ההעלאה תיעשה באופן הדרגתי כמפורט להלן:

התשע"א בסיוון  כ"ט  שמיום  הראשונה   1  בתקופה 
)1 ביולי 2011( עד יום ח' בניסן התשע"ב )31 במרס 2012(,  
יהיה שכר המינימום בסכום השווה ל–4,100 שקלים חדשים, 
כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה הראשונה האמורה  על 

פי סעיף 4 לחוק שכר מינימום; 

2  בתקופה השנייה שמיום ט' בניסן התשע"ב )1 באפריל 
2012( עד יום י"ד בתשרי התשע"ג )30 בספטמבר 2012( - 
יהיה שכר המינימום בסכום השווה לסכום שכר המינימום 
המינימום  לשכר  השווה  בסכום  או  הראשונה  בתקופה 
כפי שהיה משולם אלמלא החוק המוצע )היינו - סכום 
השווה ל–5 47 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ב–1 
באפריל 2012(, כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה השנייה 
4 לחוק שכר מינימום, לפי הגבוה  האמורה על פי סעיף 

מביניהם;

התשע"ג בתשרי  ט"ו  שמיום  השלישית   3  בתקופה 
)1 באוקטובר 2012( עד תום תוקפו של החוק המוצע )קרי, 
לחוק   2 בסעיף  כהגדרתו  הקובע  ליום  הקודם  היום  עד 
כפי  חדשים,  שקלים  ל–4,300  השווה  סכום   - המוצע(  
שהוא מוגדל במהלך התקופה השלישית האמורה על פי 

סעיף 4 לחוק שכר מינימום 

ס"ח התשמ"ז, עמ' 68; התשס"ח, עמ' 617   1
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י"ד  יום  עד   )2012 באפריל   1( התשע"ב  בניסן  ט'  שמיום  בתקופה   )2(
בתשרי התשע"ג )30 בספטמבר 2012( - הסכום בתקופה הראשונה או סכום 
 השווה ל–5 47 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ביום ט' בניסן התשע"ב

)1 באפריל 2012(, כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, 
על פי סעיף 4, לפי הגבוה מביניהם;

2012( עד תום  )1 באוקטובר  בתקופה שמיום ט"ו בתשרי התשע"ג   )3(
תוקפו של חוק שכר מינימום )העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה(, 
התשע"א-2011 - סכום השווה ל–4,300 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל 

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

בסעיף 6, במקום פסקה )1( יקראו:  )2(

שכר המינימום המעודכן למועד תחילתן של כל אחת מהתקופות המנויות   )1("
בפסקאות )1(, )2( ו–)3( להגדרה "שכר מינימום", לחודש;" 

תחילתו של חוק זה ביום כ"ט בסיוון התשע"א )1 ביולי 2011( והוא יעמוד בתוקפו עד 2  תחילה ותוקף
היום הקודם ליום הקובע; לעניין זה, "היום הקובע" - היום שבו שכר המינימום לחודש 
שהיה משולם לפי החוק העיקרי, אלמלא הוראות סעיף 1, עולה על שכר המינימום 

לחודש כאמור בפסקה )3( להגדרה "שכר מינימום", לחודש, שבסעיף 1)1( 

לפסקה )2(

  סעיף 6 לחוק, שעניינו פרסום שכר המינימום, קובע 
כי שר התעשייה המסחר והתעסוקה )להלן - השר( יפרסם 
ברשומות הודעה בדבר שכר המינימום המעודכן ליום 1 
באפריל של כל שנה ובדבר שכר המינימום המוגדל לפי 
הוראות סעיף 4 לחוק ומועד תחילתו  מוצע לחייב את השר 
לפרסם, בתקופת תוקפו של החוק המוצע, הודעה ברשומות 

בדבר שכר המינימום המעודכן לפי ההסדר הקבוע בו 

מוצע לקבוע כי תקופת תוקפו של החוק המוצע  סעיף 2 
ביולי   1( התשע"א  בסיוון  כ"ט  מיום  תהיה   

2011( עד ליום הקודם ליום שבו שכר המינימום לחודש 
הוראות  אלמלא  מינימום,  שכר  חוק  לפי  משולם  שהיה 
 החוק המוצע, עולה על שכר המינימום לחודש, כאמור

1)1( לחוק  )3( להגדרה "שכר מינימום" שבסעיף  בפסקה 
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 

י"ד  יום  עד   )2012 באפריל   1( התשע"ב  בניסן  ט'  שמיום  בתקופה   )2(
בתשרי התשע"ג )30 בספטמבר 2012( - הסכום בתקופה הראשונה או סכום 
 השווה ל–5 47 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ביום ט' בניסן התשע"ב

)1 באפריל 2012(, כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, 
על פי סעיף 4, לפי הגבוה מביניהם;

2012( עד תום  )1 באוקטובר  בתקופה שמיום ט"ו בתשרי התשע"ג   )3(
תוקפו של חוק שכר מינימום )העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה(, 
התשע"א-2011 - סכום השווה ל–4,300 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל 

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

בסעיף 6, במקום פסקה )1( יקראו:  )2(

שכר המינימום המעודכן למועד תחילתן של כל אחת מהתקופות המנויות   )1("
בפסקאות )1(, )2( ו–)3( להגדרה "שכר מינימום", לחודש;" 

תחילתו של חוק זה ביום כ"ט בסיוון התשע"א )1 ביולי 2011( והוא יעמוד בתוקפו עד 2  
היום הקודם ליום הקובע; לעניין זה, "היום הקובע" - היום שבו שכר המינימום לחודש 
שהיה משולם לפי החוק העיקרי, אלמלא הוראות סעיף 1, עולה על שכר המינימום 

לחודש כאמור בפסקה )3( להגדרה "שכר מינימום", לחודש, שבסעיף 1)1( 

תחילה ותוקף
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