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פ ועדת הע=ודה והדוווזה של הכנפת : ע ט  ממפרפמת כזה הצעת חוק :

 חוק שכר מינימום, החשמ״ז-987ז [41]

 ועח־ית 1. בחוק זה —

 ״הסכם קיבוצי״ — הסכם קיבוצי וצו הרחבה כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים,
 התשי״ז—11957;

 ״השכר הממוצע״ — כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח—
;21968 

 ״היום הקובע״ — 1 באפריל של כל שנה;

 ״שכר מינימום לחודש״ — 50 אחוזים מהשכר הממוצע ביום ב׳ בניסן התשמ׳׳ז (1 באפריל
 1987) כפי שהוא מעודכן ומוגדל על פי חוק זה:

 ״שכר מינימום יומי״ — החלק ה־25 של שכר המינימום;

 ״שכר מינימום לשעה״ — החלק ה־7.5 של שכר המינימום היומי;

 ״עובד״ — עובד אשר מלאו לו 18 שנים.

ת לשכר 2. (א) עובד המועסק במשרה מלאה, כנהוג במקום עבודתו, זכאי לקבל ממעבידו ו כ ז  ה

ט שכר עבודה, שלא יפחת משכר המינימום לחודש, שכר המינימום היומי או שכר המינימום י מ י נ י  מ

 לשעה, לפי •הענין.

 (ב) עובד המועסק במשרה חלקית זכאי לשכר מינימום חלקי שיחושב יחסית
 לחלקיות משרתו.

י 3. זכותו של עובד לפי חוק ז־ אינה ניתנת להתניה, לפשרה או לוויתור. ר י נ ת י ה י ס י  א

ר כ פ י ה ר כ  ד

 כלליות שיקבעו בהסכמים קיבוציים כלליים ושישולמו
 לרוב העובדים במשק.

 אחת לשנה, ב־1 באפריל, יעודכן שכר המינימום
50 אחוזים מהשכר הממוצע  כך שישוב להיות שווה ל:
 במשק, האת כדי להבטיח ששכר המינימום לא יישחק

 לאורך זמן.

 רכיבי השכר שיובאו בחשבון לצורך חישוב שכר
 המינימום הם : שכר יסוד, תוספת יוקר ותוספת קבועה
 אחרת המשתלמת לעובד. שכר המינימום לא יכלול
 תוספת משפחה, תוספת וותק, תוספת בשל עבודה
 במשמרות, פרמיה מדודה או כל תוספת אחרת המנויה

 בסעיף 4(ב) להצעה החוק.

 כיום נקבע שכר המינימום במשק בהסכם קיבוצי
 כללי שהורחב בצו הרחבה. השיטה האמורה לא הוכיחה
 את עצמה ושכר המינימום נשחק במרוצת השנים באופן

 משמעותי ביותר.

 החוק המוצע נועד להסדיר חובת תשלום שכר
 מינימום ושיעורו בחוק.

 על פי החוק המזצע יהיה שכר המינימום בשיעור
 של 50׳ אחוזים מהשכר הממוצע במשק כפי שהוא ביום

 1 באפריל 1987.

 במשך כל שבה יעודכן שכר המינימום בהתאם
 לתוספות היוקר, פיצוי בעד התייקרויות או תוספות שכר

 1 ס׳׳־ הונעוי״ז, עכ׳ 63.
 2 ס׳׳ה התשכ״ח, עפ׳ 108.

 206 הצועות חוק 1823, ב׳ באדר התשמ״ז, 3.3.1997



 4. (א) השכר שיובא בחשבון. לענין סעיף 2 יהיה שכר העבודה המשתלם לעובד בידי חישוב שכר
נימום  _ , _ י המי

 מעבידו בעד יום עבודה רגיל במשרה מלאה.
 (ב) ׳ לענין חישוב שכר המינימום יובאו בחשבון רכיבי השכר הבאים:

 (1) שכר יסוד;
 (2) תוספת יוקר;

 (3) תוספת קבועה המשתלמת לעובד תיד עבודתו ועקב עבודתו,

 ואולם לא יובאו בחשבון כאמור תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות,
 פרמיה מדודה, משכורת י״ג, מענקים על בסיס שנתי והחזר הוצאות לרבות •הוצאות כלכלה,

 אש״ל ונסיעות שמשלם המעביד.

 (ג) לא היה שכר העובד משתלם לפי הרכיבים המנויים בסעיף־ קטן (ב) או לפי
 הלק מהם, יחושנ: שכר המינימונש לפי שכר העבודה הרגיל ללא תוספות.

ת שנתי של נ ד  5. במם הקובע בכל שנה יעודכן שכר המינימום כך שיהיה שווה ל־50 אחוזים מהשכר ע
נימום  הממוצע באותו יי־ם. שבר מי

ת הגדלת שכר פ ס ו ר ת  6. שכר המינימום יוגדל לפי שתור תוספות היוקר, פיצד בעד התייקרות א
ם י מ י נ י  שכר אחרת שנקבעו בהסכם קיבוצי כללי והמשתלמים לרוב העובדים שתנאי עבודתם מ

_ . . ר ו מ מ . ת ו פ ס ו  מוסדרים בהסכמים קיבוציים; ההגדלה א
 "לרוב העובדים האמורים.

ר ב ש ם ו « ד  7. שר העבודה והרווחה יפרסם ברשומות הודעה בדבר — פ
 המינימום

 (1) שכר המינימום לכל יום קובע;
 (2) שכר המינימום המוגדל לפי הוראות סעיף 6 ומועד תחילתו.

עה  8. תביעה לתשלום שבר מינימום יכול שתוגש לבית הדין לעבודה בידי העובד או זכויז תבי
 בידי ארגון העובדים היציג באותו מקום עבודה, זבאין ארגון עובדים כאמור — בידי

 ארגון העובדים שהעובד חבר בו.

 9. בית הדין לעבודה רשאי לחייב מעביד שהלץ שכר מינימום לשלם לעובד פיצויי פיצויים ־•וגדלים
 הלנת שכר מוגדלים ככל שיראה לו צודק בנסיבות הענין.

ות י כו  10. חוק זה בא להוסיף ולא לגרוע מזכותו של עובד מכוח דין, הסכם קיבוצי, הסדר שמירת ז
 קיבוצי או חוזה עבודה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 אי תשלום שכר המינימום לפי הוראות חוק זה
 יהווה עבירה פלילית ומעביד שלא ישלם את שכר
 המינימום יהיה צפוי לקנס לגבי כל עובד .שלגביו

 נעברה העבירה.

 מוצע שתחילת החוק תהיה ביום 1 באפריל 1987.

 עוד מפרטת הצעת החוק הוראות בדבר חישזב שכר
 המינימום לעובדים יומיים ולעובדים המועסקים בעבודה

 חלקית.

 הצעת החוק מאטשרת גם לארגון עובדים יציג או
 ארגון עובדים אחר שהעובד חבר בו להגיש תביעה

 לתשלום שכר מינימום בשמו של העובד.
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נה במעביד 11. לענין חוק זה דין המדינה כדין כל מעביד אחר.  המדי

ז 12. מעביד שלא שילם לעובדו שכר מינימום לפי חוק זה, דינו — קנס לגבי כל עובד  עינשי

 שלגביו נעברה העבירה.

ב 13. תאגיד שעבר על הוראות לפי חוק זה, רואים כאחראי לעבירה גם חבר הנהלה,  אחריות מנהלי

 מנהל, שותף או פקיד בכיר של אותו תאגיד, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא
 בידיעתו ושנקט בכל האמצעים הנאותים כדי להבטיח שהוראות חוק זה יקויימו.

ת 14. שר העבודה והרווחה רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לקבוע ת משלימו ו א ר ו  ה

 בתקנות, דרך כלל או לסוגים, הוראות נוספות ומשלימות לענין חישוב שכר המינימום,
 וכן הוראות בדבר:

 (1) תשלום שכר מינימום לעובד ששכרו או חלק ממנו אינו משתלם על
 בסיס של חודש, יום או שעה, ודרכי חישובו;

 (2) תחולתו של חוק זה לגבי עובד שטרם מלאו לו 18 שנים, ולענין זה
 יכול שייקבע שכר מינימום הנמוך מהאמור בחוק זה.

כ 15. •הוראות חוק זה יחולו לגבי עובדים שיש להם מגבלות גופניות, נפשיות או שכליות י נ ״  מפעלים מ

 המועסקים במפעלים מוגנים> שאוצר המדינה משתתף בתקציבם, בין אם מלאו להם 18 שנים
 ובין אם לאו, אם קבע כך שר העבודה והרווחה בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה
 של הכנסת, דרך כלל או לסוגים; בתקנות כאמור יכול ;שייקבע שכר מינימום הנמוך

 מהאמור בחוק זה.

ת 16. שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ו נ תק  ביציע ו

 הנוגע לביצועו.

, בתוספת השניה, בסופה יבוא ״חוק ח חוק בית 17. בחוק בית •הדין לעבודה, התשכ״ט—1969 3 ק י  ת

דה שכר מינימום, התשמ״ז—1987״.  הדי! לעבו

ה 18. תחילתו של חוק זה ביום ב׳ בניסן התשמ״ז (1 באפריל 1987). ל י ח  ת

 חברי הכנסה:
 *׳אלן אמוד תופיק טובי

 צ׳רלי גיטוז ת כהן
 חייקה גרופמן אדרה נמיר

 אלעזר גרנות אמירה פרטני
 טוחמד ותד יאיר צפן

 מאיר מלנר ויקצור שמ־מוכ
 תופימ זיאד

. עמי 70.  3 פ״ח התשכ״ט,

 3Q2 הצעות חוק 1323, 3,3.1987, ב׳ באדר התשמ״ז
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