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  חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987

חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 1, ותקנות ופסיקה לפיו
תוכן הענינים

עמ' סע'   עמ'  סע' 

ראה את מראי המקום בספר החוקים, בהערה בעמוד הבא.  1

הפניות: הסכמי שכר מינימום, ראה בפרק 
991.3 לקובץ ההסכמים הקיבוציים; לטבלת 

שכר המינימום, ראה בפרק 991.3.1 שם; 
לענין שכר מינימום בשטחים, ראה בע"ע 

20310-09-19, מוחמד רשיד ואח' - נפתלי זקן 
בע"מ ואח'; ניתן ביום 7.8.2022.

)בהערה( 2 מראי מקום בספר החוקים 

2 הגדרות   .1

תקנות שכר מינימום )הוראות משלימות    
 לענין חישוב שכר מינימום יומי(,  
  התשנ"ט - 1998 )בהערה להגדרת  

   "שכר מינימום יומי", בסעיף 1 לחוק(

חוק שכר מינימום )העלאת סכומי שכר    
מינימום - הוראת שעה(, התשע"ה -      
)בהערה( 3 2015 - תיקון לסעיף 1 

4א הזכות לשכר מינימום   .2
4ב חישוב השכר לענין שכר המינימום   .3

העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת     
)בהערות(  שעה - חוק - תיקון לסעיף 3 

6 הגדלת שכר המינימום   .4
6 אי הפחתת שכר מינימום   .5
6 פרסום שכר המינימום   .6

העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת     
)בהערה( 6 שעה - חוק - תיקון לסעיף 6 

7 הזכות לשכר מינימום כלפי מעסיק בפועל  6א. 
8 מודעה  6ב. 
9 זכות תביעה   .7
9 הגנה על מתלונן  7א. 
9 חזקות  7ב. 
10 פיצויים מוגדלים )פיצויי הלנה(   .8
10א צו מניעה וצו עשה  8א. 
סייג לתביעה )לענין הגדלת שכר מעבר     .9
10א לשכר מינימום( 
10א שכר ממוצע   .10
10א שמירת זכויות   .11
10א איסור התניה   .12
10א המדינה כמעסיק   .13
10ב עונשין - מעסיק   .14

תקנות העבירות המינהליות )קנס    
מינהלי - אי תשלום שכר מינימום(,  
)בהערה לסעיף 14( 10ב התשנ"ב - 1992 
11 14א.  עונשין - מעסיק בפועל 

11 אחריות מנהלים   .15

15א. התיישנות אזרחית ופלילית -   
11 מעסיק בפועל 

11 15ב. מפקחי עבודה 

12 15ג. הפרעה למפקח עבודה 

12 15ד. חובת רשות ציבורית 

12 נוער עובד   .16

13 מפעלים מוגנים   .17

תקנות שכר מינימום לעובד עם    
   מוגבלות  בפרק 10.3.04

13 ביצוע ותקנות   .18

14 18א. סמכות שיפוט 

14 תיקון חוק בית הדין לעבודה   .19

14 תחילה   .20

14 הוראת שעה   .21

תקנות שכר מינימום )נוער עובד וחניכים(, 
14 התשמ"ח - 1987 

תקנות שכר מינימום )מודעה בדבר עיקרי
15   זכויות העובד לפי החוק(, התשס"ה - 2005 
שכר מינימום לעבודה בשכר  
18 קיבולת או בעמלות 

חישוב לא-עקבי של שכר מינימום שעתי, יומי, 
20 שבועי וחודשי ו"משרה מלאה" 
22 שכר כוננות ושהייה - אי-תחולת החוק 

אמנה מס' 131 בדבר קביעת שכר מינימום, 
בפרק 10.3.02  1970
מתמחה- על  החוק  להחלת  א.  הפניות: 

ראה  ב.  לעיל;   10.1.6 בפרק  ראה  מתנדב, 
גם חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת 
ושכר  מס  חובות  תשלום  חשבונות,  ניהול 
מינימום(, התשל"ו - 1976; תקנות לעידוד 
שכר   - אישורים  )התניית  הון  השקעות 
ותקנות   ;2011  - התשע"א  מינימום(, 
)התניית  בתעשייה  ופיתוח  מחקר  לעידוד 
אישורים - שכר מינימום(, התשע"א - 2011.

ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
http://www.glima.info/prices.html :למחירים לחץ על הקישור  
http://www.glima.info/benefits.html :להסבר לחץ על הקישור  
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