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חוק שכר מינימום )העלאת סכומי 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(
2012( - סכום השווה ל–4,100 שקלים חדשים, כפי  התשע"ב )31 במרס 
שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4 )בהגדרה 

זו - הסכום בתקופה הראשונה(;

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( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                  
                      יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ד' בסיוון התשע"א )6 ביוני 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 581, מיום י"ב באייר התשע"א )16 במאי 2011(, עמ' 626 

ס"ח התשמ"ז, עמ' 68; התשס"ח, עמ' 617   1
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חוק מס ערך מוסף )תיקון מס' 41(, התשע"א-2011 *

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975  1 )להלן - החוק העיקרי(, במקום סעיף 24 יבוא:1 החלפת סעיף 24

הסכום 24 "בשירות ועל  התמורה  קבלת  עם  במס  החיוב  חל  בשירות 
שהתקבל "

בסעיף 29 לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 29

בפסקה )1(, המילים "בשירות שנתינתו מתמשכת ולא ניתן להפריד בין חלקיו,"   )1(
- יימחקו;

אחרי פסקה )1( יבוא:  )2(

")1א( בשירות שניתן על ידי עוסק שמחזור העסקאות שלו עולה על 15 מיליון 
שקלים חדשים בשנה וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א 
להוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות(, התשל"ג-1973 2, יחול החיוב במס 
עם נתינת השירות; ניתן השירות כאמור חלקים חלקים, יחול החיוב על כל חלק 
שניתן, ובשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו - יחול החיוב 
לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה, בעת תשלומו או עם גמר מתן השירות, 
לפי המוקדם; שר האוצר רשאי, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להעלות 

את הסכום האמור בפסקה זו ";

בפסקה )2(, במקום "כאמור בפסקה )1(" יבוא "כאמור בפסקאות )1( ו–)1א("   )3(

תחילתם של סעיפים 24 ו–29 לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, ביום כ"ה בטבת התשע"א 3 תחילה
)1 בינואר 2011( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י               
                    שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                  
                      יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ד' בסיוון התשע"א )6 ביוני 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת - 376, מיום ח' באדר   *
ב' התשע"א )14 במרס 2011(, עמ' 121 

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"א, עמ' 162   1

ק"ת התשל"ג, עמ' 626   2

חוק הרשות לשיקום האסיר )תיקון(, התשע"א-2011 *

בחוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג-1983  1, בסעיף 20, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:1 תיקון סעיף 20

ההוראות לפי חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963  2 )בסעיף קטן זה - חוק  ")ד( 
המשמעת(, יחולו על עובדי הרשות כאילו היו עובדי המדינה, בשינויים המחויבים 

ובשינויים אלה:

התקבל בכנסת ביום ד' בסיוון התשע"א )6 ביוני 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 503, מיום כ"ז באייר התש"ע )11 במאי 2010(, עמ' 990 

ס"ח התשמ"ג, עמ' 49   1

ס"ח התשכ"ג, עמ' 50   2

חוק מס ערך מוסף )תיקון מס' 41(, התשע"א-2011 *

החלפת סעיף 24בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975  1 )להלן - החוק העיקרי(, במקום סעיף 24 יבוא:1 

הסכום 24 "בשירות ועל  התמורה  קבלת  עם  במס  החיוב  חל  בשירות 
שהתקבל "

תיקון סעיף 29בסעיף 29 לחוק העיקרי - 2 

בפסקה )1(, המילים "בשירות שנתינתו מתמשכת ולא ניתן להפריד בין חלקיו,"   )1(
- יימחקו;

אחרי פסקה )1( יבוא:  )2(

")1א( בשירות שניתן על ידי עוסק שמחזור העסקאות שלו עולה על 15 מיליון 
שקלים חדשים בשנה וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א 
להוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות(, התשל"ג-1973 2, יחול החיוב במס 
עם נתינת השירות; ניתן השירות כאמור חלקים חלקים, יחול החיוב על כל חלק 
שניתן, ובשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו - יחול החיוב 
לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה, בעת תשלומו או עם גמר מתן השירות, 
לפי המוקדם; שר האוצר רשאי, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להעלות 

את הסכום האמור בפסקה זו ";

בפסקה )2(, במקום "כאמור בפסקה )1(" יבוא "כאמור בפסקאות )1( ו–)1א("   )3(

תחילתם של סעיפים 24 ו–29 לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, ביום כ"ה בטבת התשע"א 3 
)1 בינואר 2011( 

תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י               
                    שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                  
                      יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ד' בסיוון התשע"א )6 ביוני 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 376, מיום ח' באדר ב' התשע"א )14 במרס 2011(, עמ' 121 

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"א, עמ' 162   1

ק"ת התשל"ג, עמ' 626   2

חוק הרשות לשיקום האסיר )תיקון(, התשע"א-2011 *

תיקון סעיף 20בחוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג-1983  1, בסעיף 20, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:1 

ההוראות לפי חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963  2 )בסעיף קטן זה - חוק  ")ד( 
המשמעת(, יחולו על עובדי הרשות כאילו היו עובדי המדינה, בשינויים המחויבים 

ובשינויים אלה:
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סמכויות השר יהיו נתונות בידי שר הרווחה והשירותים החברתיים;  )1(

סמכויות המנהל הכללי יהיו נתונות בידי מנהל הרשות;  )2(

בכל מקום שמדובר בו בשירות המדינה יראו כאילו מדובר ברשות;  )3(

בכל מקום שמדובר בו במשרד יראו כאילו מדובר ברשות;  )4(

בסעיף 32 לחוק המשמעת, במקום "מנהל כללי וסגנו לענייני מינהל ומנהל   )5(
יחידת סמך" יראו כאילו נאמר "ומנהל כללי";

בסעיף 49)ב( לחוק המשמעת, במקום "באוצר המדינה" יראו כאילו נאמר   )6(
"בקופת הרשות"; 

בסעיף 64 לחוק המשמעת, המילים "או לסגנו לענייני מינהל, למנהל יחידת   )7(
הסמך" - לא ייקראו "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                  
                      יושב ראש הכנסת

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים )תיקון מס' 7(, 
התשע"א-2011 *

בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001  1 )להלן 1 תיקון סעיף 1 
- החוק העיקרי(, בסעיף 1 -

בהגדרה "אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית", פסקה )ב( - תימחק;  )1(

אחרי ההגדרה "ועדה" יבוא:  )2(

""חסר ישע" - מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו 
השכלי או מכל סיבה אחרת אינו יכול לדאוג לצורכי מחייתו, לבריאותו 

או לשלומו;";

בהגדרה "מוסד" -  )3(

בפסקה )1(, במקום "להסעה העוסק בין השאר בהסעת קבוצות" יבוא "שבין  )א( 
עיסוקיו הסעת";

בפסקה )2( -  )ב( 

בפסקת משנה )א( -  )1(

אחרי "התפתחותית" יבוא "או חסרי ישע"; )א( 

בפסקת משנה )4(, במקום "שמטרתו" יבוא "שבין מטרותיו"; )ב( 

התקבל בכנסת ביום ד' בסיוון התשע"א )6 ביוני 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 364, מיום כ' בשבט התשע"א )25 בינואר 2011(, עמ' 60 

ס"ח התשס"א, עמ' 509; התש"ע, עמ' 516    1

ספר החוקים 2300, י"ג בסיוון התשע"א, 2011 6 15
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בפסקת משנה )ב( -  )2(

המפורטים   ,)1( בפסקה  כמשמעותו  "עסק,  במקום  ברישה,  )א( 
להלן," יבוא "עסק, מהמפורטים להלן," ואחרי "התפתחותית" יבוא 

"או לחסרי ישע, שבין עיסוקיו:";

בפסקת משנה )1(, המילה "מטרתו" - תימחק; )ב( 

במקום פסקת משנה )2( יבוא: )ג( 

הסעת אנשים כאמור;  )2("

אבטחת קבוצות של אנשים כאמור;";   )3(

בפסקה )3( - )ג( 

בפסקת משנה )א(, אחרי "בית חולים" יבוא "או מרפאה" ובמקום   )1(
"כהגדרתו" יבוא "כהגדרתם"; 

במקום פסקת משנה )ב( יבוא:   )2(

בית חולים או מחלקה המיועדים לאשפוז חולים סיעודיים;  ")ב( 
בפסקה זו, "חולה סיעודי" - חולה גריאטרי או תשוש נפש, לרבות 
חולה שמצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או 
מליקוי קבוע, הדורש מעקב רפואי מיומן במסגרת אשפוז, במשך 24 

שעות ביממה לתקופה ממושכת;

מסגרת שיקום המיועדת לנכי נפש כהגדרתם בסעיף 2 לחוק  )ג( 
שיקום  שירותי  שהיא  התש"ס-2000 2,  בקהילה,  נפש  נכי  שיקום 
המנויים בפרט א)2( או )3( לתוספת לחוק האמור, שירותי ליווי, הכשרה 
והשגחה המנויים בפרט ב)1( לתוספת האמורה או מסגרת המספקת 

שירותי תיאום טיפול המנויה בפרט ז לתוספת האמורה;";

)4(, במקום "לקטינים או לבני אדם" יבוא "לקטינים, לבני אדם"  בפסקה  )ד( 
ואחרי "התפתחותית" יבוא "או לחסרי ישע";

בהגדרה "עבודה", במקום "שירותים המאפשרת" יבוא "שירותים, המאפשרת",   )4(
במקום "קטינים או עם אנשים" יבוא "קטינים, עם אנשים" ואחרי "התפתחותית" יבוא 

"או עם חסרי ישע"; 

במקום ההגדרה "עבירת מין" יבוא:   )5(

""עבירת מין" -

עבירה לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977  3 )בחוק זה - חוק העונשין(,   )1(
כמפורט להלן:

עבירה לפי סעיף 214)ב( עד )ב3(; )א( 

י', למעט עבירה לפי סעיף  עבירה המנויה בסימן ה' בפרק  )ב( 
;352

עבירה של התעללות מינית בקטין או בחסר ישע לפי סעיף  )ג( 
368ג;

עבירה לפי סעיף 75 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955  4"   )2(

ס"ח התש"ס, עמ' 231   2

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   3

ס"ח התשט"ו, עמ' 171   4

בפסקת משנה )ב( -  )2(

המפורטים   ,)1( בפסקה  כמשמעותו  "עסק,  במקום  ברישה,  )א( 
להלן," יבוא "עסק, מהמפורטים להלן," ואחרי "התפתחותית" יבוא 

"או לחסרי ישע, שבין עיסוקיו:";

בפסקת משנה )1(, המילה "מטרתו" - תימחק; )ב( 

במקום פסקת משנה )2( יבוא: )ג( 

הסעת אנשים כאמור;  )2("

אבטחת קבוצות של אנשים כאמור;";   )3(

בפסקה )3( - )ג( 

בפסקת משנה )א(, אחרי "בית חולים" יבוא "או מרפאה" ובמקום   )1(
"כהגדרתו" יבוא "כהגדרתם"; 

במקום פסקת משנה )ב( יבוא:   )2(

בית חולים או מחלקה המיועדים לאשפוז חולים סיעודיים;  ")ב( 
בפסקה זו, "חולה סיעודי" - חולה גריאטרי או תשוש נפש, לרבות 
חולה שמצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או 
מליקוי קבוע, הדורש מעקב רפואי מיומן במסגרת אשפוז, במשך 24 

שעות ביממה לתקופה ממושכת;

מסגרת שיקום המיועדת לנכי נפש כהגדרתם בסעיף 2 לחוק  )ג( 
שיקום  שירותי  שהיא  התש"ס-2000 2,  בקהילה,  נפש  נכי  שיקום 
המנויים בפרט א)2( או )3( לתוספת לחוק האמור, שירותי ליווי, הכשרה 
והשגחה המנויים בפרט ב)1( לתוספת האמורה או מסגרת המספקת 

שירותי תיאום טיפול המנויה בפרט ז לתוספת האמורה;";

)4(, במקום "לקטינים או לבני אדם" יבוא "לקטינים, לבני אדם"  בפסקה  )ד( 
ואחרי "התפתחותית" יבוא "או לחסרי ישע";

בהגדרה "עבודה", במקום "שירותים המאפשרת" יבוא "שירותים, המאפשרת",   )4(
במקום "קטינים או עם אנשים" יבוא "קטינים, עם אנשים" ואחרי "התפתחותית" יבוא 

"או עם חסרי ישע"; 

במקום ההגדרה "עבירת מין" יבוא:   )5(

""עבירת מין" -

עבירה לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977  3 )בחוק זה - חוק העונשין(,   )1(
כמפורט להלן:

עבירה לפי סעיף 214)ב( עד )ב3(; )א( 

י', למעט עבירה לפי סעיף  עבירה המנויה בסימן ה' בפרק  )ב( 
;352

עבירה של התעללות מינית בקטין או בחסר ישע לפי סעיף  )ג( 
368ג;

עבירה לפי סעיף 75 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955  4"   )2(
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בסעיף 4)ג( לחוק העיקרי, במקום "לקטינים או לאנשים" יבוא "לקטינים, לאנשים" ואחרי 2 תיקון סעיף 4
"התפתחותית" יבוא "או לחסרי ישע"  

בסעיף 11 לחוק העיקרי, במקום "לקטינים או לאנשים" יבוא "לקטינים, לאנשים" ואחרי 3 תיקון סעיף 11
"התפתחותית" יבוא "או לחסרי ישע" 

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו )להלן - יום הפרסום( 4 תחילה )א( 

על אף האמור בסעיף 4)ב( לחוק העיקרי, לגבי בגיר המועסק במוסד כהגדרתו )ב(  )1(
בחוק העיקרי ביום הפרסום )בסעיף זה - בגיר המועסק במוסד(, תהיה ועדת 
הצורך  את  להעריך  מוסמכת  העיקרי  לחוק   4 בסעיף  כמשמעותה  המומחים 
באיסור הקבוע בסעיף 2 לחוק העיקרי וליתן פטור ממנו, אף בטרם חל האיסור 

על אותו בגיר 

הגיש בגיר המועסק במוסד בקשה לוועדת המומחים בתוך 60 ימים מיום   )2(
הגשת  מיום  חודשים  ארבעה  בתוך  בעניינו  ותחליט  הוועדה  תדון  הפרסום, 

הבקשה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י
השר לביטחון הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                  
                      יושב ראש הכנסת
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