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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק השכר הממוצע )הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש(, 
התשפ"א-2020

השכרהממוצע-
הוראתשעה

]נוסח1ע הביטוחהתאומי 1תחוק בהגדרה"השכרהממוצע"שבסעיף עתאףהאמור
משותב[,התשנ"ה-11995,ובסעיף2תאותוחוק,השכרהממוצעבשנתהכספים2021,

יהיההשכרהממוצעביוםט"זבטבתהתשפ"א)1צבדצמבר2020(ע

כעת נמצא ממנו, כחתק וישראת העותם,  כללי
מהתפרצות כתוצאה פנדמיה שת בעיצומה 
הגורם SARS-CoV-2 קורונה נגיף שת ומהתפשטות
תמחתהCOVID-19)תהתן-נגיףהקורונההחדש(ענכון
תהיום,איןבאוכתוסייתישראתחסינותנגדהמחתה,אין
חיסוןשבאמצעותוניתןתצמצםאתהתפשטותהואיןטיפות

יעיתתמחתהע

צמצום ותצורך המגפה התפרצות תחיתת מאז
ההדבקהוהתפשטותנגיףהקורונההחדשהוטתוהגבתות
שונות,ביןהשארעתפתיחתמקומותעבודהועתהתייצבות
תקיים אפשרו תא אשר עבודתם, במקומות עובדים שת
שגרתעבודהרגיתהעעקבזאת,מעסיקיםרביםהוציאואת
עובדיהםתחופשהתתאתשתוםאוהודיעועתפיטוריהםע
כךגםהוטתוהגבתותשונותעתהתנאיםתפעיתותםשת
מקומותהפתוחיםתציבור,מסחרועסקיביתויופנאיכדי
תצמצםאתסיכוןההדבקהבמקומותאתהענוסףעתכך
הוטתוהגבתותעתפעיתותםשתמקומותועסקיםשבהם
חשש קיים כך ובשת משמעותית התקהתות מתרחשת
בהתאם שונו האמורות ההגבתות הציבורע תבריאות

תהתפשטותהמחתהע

בעקבותמשברהקורונה,בשנהזוצפויהעתייהחדה
בגובההשכרהממוצעבמשק,וזאתבעקבותהירידהבמספר
העובדיםהפעיתיםומכיווןשהעובדיםשיצאותחופשהתתא
תשתוםאושפוטרו-השתכרותרובמשכורותנמוכותיותר
מהשכרהממוצעבמשקעכתוצאהמכךעתותתהיווצרעיוות
שהשתכותיויקשועתהמשקתהשתקםממשברהקורונהע
כךצפוייםתעתות,ביןהשאר,שכרהמינימוםוקצבאות
הצמודותתשכרהממוצעבמשק,הפרשותתביטוחתאומי,
תעריףהחשמתותעריפיהארנונהעעתכןמוצע,בהוראת
שעה,תהקפיאאתנתוןהשכרהממוצעבמשקכךשיישאר

כפישפורסםבשנת2020ע

יובהרכיגםבעבר,בעתהמשברהכתכתיבשנת2002,
הקפיאההמדינהבחקיקהאתהשכרהממוצעבמשקגם
בתישנוצרהסטייהמתאכותיתמהמצבהמשקףנכונהאת
השכרהממוצעבמשק)ראוסעיף7צתחוקההסדריםבמשק
המדינה)תיקוניחקיקהתהשגתיעדיהתקציבוהמדיניות

הכתכתיתתשנתהכספים2002(,התשס"ב-2002(ע

משותב[, ]נוסח התאומי הביטוח בחוק  סעיף 1 
התשנ"ה-1995)תהתן-החוקאוחוקהביטוח 
הממוצע תשכר הנוגעות הוראות שתי נקבעו התאומי(,
במשקעסעיף1תחוקקובעכךאתהגדרת"השכרהממוצע":

""השכרהממוצע"-הצירוףשתשנייםאתה:

הממוצעהחודשישתהשכרהממוצעתמשרת )1(
שכירבשתושתהחודשיםהאחרוניםשתגביהםהיו
ביום תסטטיסטיקה המרכזית התשכה בידי נתונים
ממוצע - זו בהגדרה )תהתן העדכון תיום שקדם

השכר(;

תוספתתממוצעהשכרבשיעורהפיצוישניתן )2(
בתקופהשמתוםשתושתהחודשיםששימשובסיס

תחישובממוצעהשכרועדתיוםהעדכון;

1בינוארשתכת זו,"יוםהעדכון"- תענייןהגדרה
שנתמס,ואםחתפיצויתאחרמכן-1בחודששבו
חתהפיצוי;עתכתשינויבשכרהממוצעיפרסםהשר

הודעהברשומות"ע

תשתומים פריסת שכותרתו תחוק 2 סעיף כן כמו
חריגים,קובעכיבחישובהשכרהממוצע,תצורךגמתאות

ודמיביטוח,יחותוהשינוייםהמפורטיםבאותוהסעיףע

בהתאםתחוק,השכרהממוצעמתעדכןאחתתשנה
ב־1בינוארבהתאםתמנגנוןהקבועבחוק,ועדכוןבמהתך
השנהמבוצערקבמועדשבוניתנהתוספתיוקרעהחישוב
שעורכתהתשכההמרכזיתתסטטיסטיקהמבוססעתהשכר
החודשיהממוצעתמשרתשכיר,במחיריםשוטפים)כותת
משרותשתעובדיםזרים(בשתושתהחודשיםהאחרונים
שהיוידועיםביוםהעדכון-חודשיםאוגוסט,ספטמבר
ואוקטוברשתהשנההקודמתעאתהממוצעתמשרתשכיר
מפרסמתהתשכההמרכזיתתסטטיסטיקהבירחוןתעסוקה
ושכר,תוח1ע1שכותרתו"משרותשכיר,סךכתהשכרושכר

חודשיממוצעתמשרתשכיר"ע

כפישיבוארתהתן,עתהוראותאתהשבחוקהביטוח
תשתומים מתבססים הממוצע, תשכר הנוגעות התאומי
המדינה, תקציב עת משפיעות והן שונים, ופריטים
ידי עת שנקבעים תעריפים עת וכן הרווחה מערכת עת

הממשתהע

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ע 1
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השפעת חישוב השכר הממוצע לפי סעיף 1 לחוק הביטוח 
הלאומי:

תחישובהשכרהממוצעתפיהגדרת"השכרהממוצע"
שונים כתכתיים משתנים עת השתכה תחוק, 1 שבסעיף
עת ובראשם המדינה, תקציב עת מהותית המשפיעים

חישובשכרהמינימוםע

חוק - )תהתן התשמ"ז-7ע19 מינימום, שכר בחוק
שכרהמינימום(,נקבעההגדרהת"שכרמינימום",ותפיה
שכרהמינימוםיעמודעת5%ע47מהשכרהממוצעבמשק
כהגדרתובחוקהביטוחהתאומי,כפישהואב־1באפרית
בכתשנה)תהתן-ההגדרההעיקרית(עהגדרהזוהוחתפה
בהוראתשעהבשנת2015בחוקשכרהמינימום)העתאת
התשע"ה-2015, שעה(, הוראת - מינימום שכר סכומי
מינימום שכר בחוק 2017 בשנת מכן תאחר תוקן אשר
)תיקון(, שעה( הוראת - מינימום שכר סכומי )העתאת
התשע"ח-2017)תהתן-ההגדרההזמנית(עההגדרההזמנית
תשכרהמינימוםקבעההעתאהמדורגתשתשכרהמינימום
תאורךהשניםוביןהשארקבעהכיבתקופהשמיוםי"ג
שת תוקפה תום עד )2017 בדצמבר 1( התשע"ח בכסתו
הוראתהשעה-יעמודשכרהמינימוםעתסכוםשת00צ,5

שקתיםחדשיםע

אומנםההגדרההזמנית,בשונהמההגדרההעיקרית,
קבעהאתסכוםשכרהמינימוםבמנותקמשיעורהשכר
הממוצע,אךתקופתתוקפהשתההגדרההזמניתנקבעה
בהתבססעתגובההשכרהממוצעעכתומרנקבעכיתוקפה
מרגע יפוג שבה( הזמנית )וההגדרה השעה הוראת שת
ששכרהמינימוםתפיההגדרההעיקריתעותהעתזהשתפי
ההגדרההזמנית,ובמיתיםאחרות-ההגדרההזמניתתשכר
המינימוםתפוגכאשר5%ע47מהשכרהממוצעיהיהגבוה
שהשכר מרגע תכך, בהתאם חדשיםע שקתים מ–00צ,5
הממוצעבמשקיעתהעת9עע11,157שקתיםחדשים,תוקפה
שתההגדרההזמניתיפוג,ותשובתחותההגדרההעיקרית
שתפיהשכרהמינימוםיהיהבשיעורשת5%ע47מהשכר

הממוצעע

כפישהוסברבחתקהכתתיתדבריההסבר,מאזפרוץ
משברהקורונהחתהעתייהבשיעורהשכרהממוצעכך
השקתים 9עע11,157 עת יעתה הוא 2021 שבשנת שצפוי
ההגדרה צפויה תכך בהתאם תעיתע הנזכרים החדשים
הזמניתתשכרהמינימום)סכוםשת00צ,5שקתיםחדשים(
שכר שתפיה העיקרית ההוראה תחות ובמקומה תפוג,
המינימוםיעמודעתשיעורשת5%ע47מהשכרהממוצעע
העתייהבשכרהמינימוםתגדיתאתרמתהשכרתאוכתוסיות
מסוימות,אךתכבידבאופןמשמעותיעתהמעסיקיםבצורה
שעתותהתפגועבצמצוםשיעורהאבטתהתאחרהמשבר
ותהנציחאבטתהתאורךזמןתאוכתוסיותחתשותגםכךע
בעתשהמשקתאנמצאבמצבצמיחה,השפעתעתייתשכר
המינימוםמשמעותיתעודיותרותגרוםבוודאותתפגיעה

בתעסוקהגםבטווחהארוךע

הדבר אםיפוגתוקפהשתהוראתהשעה, כן, כמו
יביא,ביןהשאר,תעתייהבהוצאותהשכרבמגזרהציבוריע
זאת,בשיםתבתכךשבהתאםתהוראתסעיףצתחוקשכר
,2015 מינימוםשתוקנהבהוראתהשעההאמורהמשנת
חישובההשתמהתשכרהמינימוםתעובדיםבמגזרהציבורי
מתבצעבהתבססעתשתירמות:)1(השתמהתשכרהמינימום
עדת"סכוםהבסיסי",המוגדרכסכוםשכרהמינימוםתפי
ההגדרההעיקרית)5%ע47מהשכרהממוצע(-השתמה
הציבורי המגזר מעובדי ניכר תאחוז משותמת זו ברמה
אשרהוחרגומשכרםתוספותשכרשונות,תצורךהשתמה
כאמור,במסגרתהסכםקיבוציאובהסדרקיבוציאואישי;
)2(השתמהתשכרהמינימוםתפיההגדרההזמנית,כתומר
עדתסכוםשת00צ,5שקתיםחדשים-בחישובההשתמה
אשר שכר תוספות אותן כת בחשבון באות כן זו ברמה
הוחרגומשכרםשתעובדיםבמגזרהציבוריתצורךחישוב

ההשתמהברמה)1(,וכןסכוםההשתמהתרמה)1(ע

"הסכוםהבסיסי",כתומרשכרהמינימוםתפיההגדרה
העיקרית,עומדכיוםעתסךשתצ4,95שקתיםחדשים,והוא
הממוצע השכר עתיית עקב ניכרת במידה תעתות צפוי
2021עתפיכך,אם"הסכוםהבסיסי"יגיע הצפויהבינואר
תפוג, השעה והוראת חדשים שקתים 00צ,5 שת תסכום
חישובההשתמהתשכרמינימוםתעובדיםבמגזרהציבורי
יבוצעבהתאםתאופןהחישובתרמה)1(כאמורתעיתבתבד,
כךשתאיובאובחשבוןבעתחישובההשתמהכתאותן
תוספותשכרשהוחרגומשכרםשתעובדיםבמגזרהציבורי
בהסכםקיבוציאובהסדרקיבוציאואישיכאמורעכפועת
יוצאמכך,יעתהסכוםההשתמהתשכרהמינימוםבאופן

ניכרע

השפעת חישוב השכר הממוצע לפי סעיף 2 לחוק הביטוח 
הלאומי:

פריסת שכותרתו התאומי הביטוח תחוק 2 סעיף
הממוצע, השכר בחישוב כי קובע חריגים, תשתומים
תצורךגמתאותודמיביטוח,יחותו,בהגדרתהשכרהממוצע
הסעיףע באותו המפורטים השינויים תחוק, 1 שבסעיף
בדומהתחישובהשכרהממוצעהקבועבהגדרת"השכר
1תחוקהביטוחהתאומי,גםתחישוב הממוצע"שבסעיף
בעתי כתכתיים משתנים עת השתכה האמור 2 שבסעיף

השפעהמהותיתעתתקציבהמדינה,כפישיפורטתהתן:

שת פנסיוני תחיסכון מעביד תהפקדת מס הטבת )א(
הכנסה, מס תפקודת צ)הצ()1( תסעיף בהתאם עובדים-
הפקדת עת ההפקדה במועד מס מתשתום פטור עובד
מעבידתחיסכוןפנסיוניבקרןפנסיהשתהעובדכתעוד
החיסכון את המעביד הפקיד שבעדה המשכורת גובה
הפנסיוניאינועותהעת"סכוםהתקרה"שמוגדרבאותו
העתייה במשקע הממוצע השכר וחצי כפעמיים הסעיף
המתאכותיתכאמורשתהשכרהממוצעבמשקתקטיןאת
הכנסותהמדינהממסהכנסהשתעובדיםהמשתכריםמעת

פעמייםוחציהשכרהממוצעבמשק;
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תיקוןחוקפיצויים
תנפגעיתאונות

דרכים-הוראת
שעה

4)א()1(2ע 2021יקראואתההגדרה"השכרהממוצעבמשק"שבסעיף הכספים בשנת
סיפהתחוקפיצוייםתנפגעיתאונותדרכים,התשת"ה-21975,כךשבמקום"ערבקביעת

הפיצוי"יבוא"ביוםד'בניסןהתש"ף)29במרס2020("ע

בהתאם - מקיפות פנסיה תקרנות הפקדה תקרת )ב(
תתקנה19)ב1(תתקנותמסהכנסה)כתתיםתאישורותניהות
קופותגמת(,התשכ"ד-1964,תקרתההפקדותבקרןפנסיה
חדשהמקיפהעומדתעת5%ע20מפעמייםהשכרהממוצע
במשקעהגדתהמתאכותיתכאמורשתהשכרהממוצעבמשק
תגדיתאתתקרתההפקדהועתותהתהגדיתאתהוצאות
המדינהעתסבסודאגרותחובמיועדותמסוג"ערד"-שהן
אגרותחובשהמדינהמנפיקהתקרנותהפנסיההחדשות
תשואה הנושאות מנכסיהן, 0%צ שת בהיקף המקיפות

ריאתיתשנתיתבגובה6%עע4;

תאומי ביטוח תדמי מופחת גבייה שיעור מדרגת )ג(
ותביטוחבריאות-בהתאםתחוקהביטוחהתאומי,מדרגת
שיעורגבייהמופחתתדמיביטוחתאומיותביטוחבריאות
עתייה במשק; הממוצע מהשכר 60% פי עת נקבעת
מתאכותיתכאמורתעיתשתהשכרהממוצעבמשקתגדית
אתגובההשכרשעדאתיונגבהשיעורמופחתשתדמי
ביטוחתאומיועתכןתהיהירידהניכרתבהכנסותהביטוח
התאומימגבייהעבמקבית,בהתאםתחוקהביטוחהתאומי,
ירידהבדמיהביטוחהנגביםגוררתגםירידהבהשתתפות
ובשיפוישתהמדינהעתהגבייה,כךשהכנסותהביטוח
התאומיייפגעועודיותר;זאתועוד,ירידהבגבייהשתדמי
ביטוחבריאותתחייבאתהמדינהתהגדיתאתהשתתפותה

במימוןקופותהחותים;

בכמה - וקצבאות הכנסה בהבטחת הכנסה" "סף )ד(
קצבאות,ובהןהבטחתהכנסהתפיחוקהבטחתהכנסה,
הביטוח חוק תפי כתתית נכות וקצבת התש"ם-0ע19,
התאומי,נקבעסףהכנסהשכתהכנסהעצמיתגבוההממנו
מפחיתהמגובההקצבהעסףהכנסהזהמושפעמהשכר

הממוצעבמשק;

קצבאותוהטבותהקבועותבחוקהביטוחהתאומי- )ה(
חתקקטןמהקצבאותוההטבותהניתנותתפיחוקהביטוח
התאומימושפעמהשינוייםבשכרהממוצעבמשק,בעיקר
תצורך הכנסה מבחני או תקצבה הזכאות תנאי תעניין

עמידהבתנאיהזכאותע

תנפגעי פיצויים תחוק 4)א()1( תסעיף בהתאם  סעיף 2
חוק - )תהתן התשת"ה-1975 דרכים, תאונות 
הפיצויים(,בחישובהפיצוייםבשתאובדןהשתכרותואובדן
עת העותה הכנסה בחשבון תובא תא השתכרות כושר
שיתושהשכרהממוצעבמשקע"שכרממוצעבמשק"מוגדר
באותוסעיףכ"השכרהממוצעבמשקתפינתוניהתשכה
כמשמעותו הממוצע השכר או תסטטיסטיקה המרכזית
בחוקהביטוחהתאומי]נוסחמשותב[,התשכ"ח-ע196,כפי

שהםערבקביעתהפיצוי,הכתתפיהגבוהיותר"ע

הנושאת ביטוח חברת הוא הנתבע המקרים, ברוב
ביטוח תפקודת בפיצוינזקיהגוףבתאונותדרכיםבהתאם
תהתכה בהתאם התש"ת-1970ע חדש[, ]נוסח מנועי רכב
את תשתם הנתבע שנדרש מהפיצוי תנכות יש הפסוקה,
תביטוח מהמוסד תקבת עתיד או קיבת שהניזוק הגמתאות
והואנשעןעת כפתפיצוי במניעת תאומיעהטעםתכךהוא
יפוצה תא שתפיהםהניזוק נזיקין בדיני יסוד עקרונות שני
יותרמכדיניזקווהמזיקתאישתםיותרמכדינזקועזאתמאחר
שהמוסדתביטוחתאומימשתםתניזוקחתקמהנזקבאמצעות
תשתוםגמתאותוהואזכאיתקבתשיפוימחברתהביטוחבגין
הגמתאותששיתםאושעתידתשתםתניזוקבעקבותנכותו
כתוצאהמתאונתהדרכים,בהתאםתהוראותסעיףע2צתחוק

הביטוחהתאומיע

בהתאםתתיקוןהמוצעבסעיף1תהצעתחוקזותעניין
חוקהביטוחהתאומי,ייווצרמצבשבוהפיצוישעתהנתבע
תשתםתניזוקיחושבתפיהשכרהממוצעבמשקהמפורסם
עתידיהתשכההמרכזיתתסטטיסטיקהשבהכרחיהיהגבוה
הביטוח שבחוק הממוצע מהשכר משמעותי באופן יותר
התאומי,וזאתתאורהתיקוןהמוצע,אךביתהמשפטינכה
הממוצע מהפיצוייםסכוםנמוךיותרהמחושבתפיהשכר
במשקכמשמעותובחוקהביטוחהתאומישהואנמוךיותרע
תחוק 4)א()1( סעיף את תתקן מוצע זה עיוות תמנוע כדי
הפיצוייםעבהתאםתתיקוןהמוצע,בשנת2021במקום"ערב
קביעתהפיצוי"יבוא"ביוםד'בניסןהתש"ף)29במרס2020(",
)נגיףקורונה שעתחירום בתוקפןתקנות זההיו ביום שכן
החדש-הגבתתפעיתות(התש"ף-2020,שמכוחןאסורהיה
במועד וכן קבוע שהייה מקום או מגורים ממקום תצאת
הנתונים את תסטטיסטיקה המרכזית התשכה פרסמה זה
הנוגעיםתשכרהממוצעבמשקבתקופההאחרונהתפניפרוץ
משברהקורונהבישראתעיצויןכיבמועדזה,השכרהממוצע
סכום אותו הוא התאומי הביטוח בחוק כמשמעותו במשק
הקבועתאורךכתשנתהכספיםמיום1בינואר2020ועדתיום
1צבדצמבר2020והשכרהממוצעבמשקבהתאםתנתונים
שפורסמוכאמורביוםד'בניסןהתש"ף)29במרס2020(עתידי
התשכההמרכזיתתסטטיסטיקהמתייחסיםתשכרהממוצע

במשקבחודשיםנובמבר2019ועדתחודשינואר2020ע

הממוצע תשכר נוספים שימושים קיימים כי יצוין
במשק,ביןהשאר,בתביעותנזקיגוףשתקטיניםכפישנקבע
בע"א10064/02מגדתנ'ריםאבוחנה,וגםבהקשרזהיכותה
תהיווצרחוסרהתאמהביןהתשתוםוהקיזוזעעםזאתכיוון
נקבע אתה בהקשרים במשק הממוצע בשכר שהשימוש
בפסיקה,יוכתובתיהמשפטתבצעאתההתאמותהנדרשותע
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