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.1

בתקופת תוקפו של חוק זה יקראו את חוק שכר מינימום ,התשמ"ז1987-( 1להלן  -החוק
העיקרי) ,כך:
()1

בסעיף  ,1במקום ההגדרה ""שכר מינימום" ,לחודש" יקראו:
""שכר מינימום" ,לחודש  -סכום כמפורט להלן ,לפי העניין:
( )1בתקופה שמיום י"ב בניסן התשע"ה ( 1באפריל  )2015עד יום כ"א
באדר ב' התשע"ו ( 31במרס  - )2016סכום השווה ל– 4,650שקלים חדשים,
כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו ,על פי סעיף 4
(בהגדרה זו  -הסכום בתקופה הראשונה);
( )2בתקופה שמיום כ"ב באדר ב' התשע"ו ( 1באפריל  )2016עד יום כ"ד
בסיוון התשע"ו ( 30ביוני  - )2016הסכום בתקופה הראשונה או סכום
השווה ל– 47.5אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ביום כ"ב באדר ב'
התשע"ו ( 1באפריל  ,)2016כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה
בפסקה זו ,על פי סעיף  ,4לפי הגבוה מביניהם (בהגדרה זו  -הסכום
בתקופה השנייה);
( )3בתקופה שמיום כ"ה בסיוון התשע"ו ( 1ביולי  )2016עד יום ב' בטבת
התשע"ז ( 31בדצמבר  - )2016הסכום בתקופה השנייה או סכום השווה
ל– 4,825שקלים חדשים ,כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה
בפסקה זו ,על פי סעיף  ,4לפי הגבוה מביניהם;
( )4בתקופה שמיום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  )2017עד תום תוקפו
של חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום  -הוראת שעה),
התשע"ה( 2015-בחוק זה  -הוראת השעה)  -סכום השווה ל– 5,000שקלים
חדשים ,כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו ,על פי
סעיף ;";4

()2

בסעיף - 3
(א) בסעיף קטן (ב) ,אחרי פסקה ( )3יקראו:
"( )4רכיב שכר כאמור בפסקאות ( )1עד ( )3או לפי סעיף קטן (ד) שאינו
בא בחשבון שכר המינימום מכוח חוזה עבודה ,הסכם קיבוצי או הסדר,
קיבוצי או אישי (בסעיף זה  -תוספת מוחרגת);
()5

הפרשי הוראת השעה; בסעיף זה -

"הפרשי הוראת השעה"  -ההפרש החיובי ,אם קיים ,בין הסכום הבסיסי
ובין הסכום המתקבל מרכיבי השכר האחרים המובאים בחשבון
בחישוב שכר מינימום לפי סעיף קטן זה או סעיף קטן (ד) ,לפי העניין,
למעט תוספת מוחרגת;
"הסכום הבסיסי"  -סכום שכר המינימום אשר העובד היה זכאי לו אלמלא
הוראת השעה ,כפי שהוא מעודכן במועדים האמורים בסעיף ;".)4(6

*
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התקבל בכנסת ביום א' בשבט התשע"ה ( 21בינואר  ;)2015הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,914 -מיום א' בשבט התשע"ה ( 21בינואר  ,)2015עמ' .580
ס"ח התשמ"ז ,עמ'  ;68התשע"ד ,עמ' .604
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