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 הוראת שעה –העלאת סכומי שכר מינימום  :קוחותלל חוזר

 –)להלן  2015 –הוראת שעה(, התשע"ה  –)העלאת סכומי שכר מינימום  חוק שכר מינימוםתוקן  21.1.2015ביום 

התאחדות על הסכם שהושג למול הסתדרות העובדים הכללית הודיעה  30.3.2015כן, ביום  כמו(. "החוק"

 . , אשר תכלל במסגרת תיקון נוסף לחוקנוספת בשכר המינימום ידיתעתלהגדלה  ,התעשיינים

שכר המינימום אשר  בדבר , לרבות לעניין התיקון העתידי,הוראות החוקבמסגרת חוזר זה יפורטו עיקרי בהתאם, 

 כדלקמן: ו, בשנים הקרובותבישראל ישולם 

התאחדות התעשיינים בעניין זה בין  עקרונות מוסכמים שגובשו, שנשען על 21.1.2015מיום תיקון ה פי-על .1

עד לסכום במתווה מדורג  שכר המינימום במשק יעודכן, להודעת ההסתדרותובהתאם סתדרות, הלבין ה

  כמפורט להלן:  ₪ 5,000 של

 שכר המינימום התקופה

 -יהיה שכר המינימום בסכום השווה ל )י"ב בניסן התשע"ה( 1.4.2015יום שמבתקופה 

 ש"ח 4,650

 -יהיה שכר המינימום בסכום השווה ל )כ"ה בסיוון התשע"ו(  1.7.2016ה השנייה שתחל ביום בתקופ

 ש"ח 4,825

 -יהיה שכר המינימום בסכום השווה ל )ג' בטבת התשע"ז(  1.1.2017בתקופה השלישית שתחל ביום 

 ש"ח 5,000

התיקון לחוק  רסוםפשכר המינימום הנ"ל נקבע בתיקון לחוק, אולם כאמור סמוך לאחר כי  ,יוער .2

התאחדות התעשיינים אושרה כי ע"פ הסדר שהושג עם  30.3.2015ברשומות, הכריזה ההסתדרות ביום 

 עברה הליך חקיקה. טרםהגדלה זו   - ₪ 300,5לסכום של  נוספת בשכר המינימום עתידיתהגדלה 
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בדים המוחלשים הינה להיטיב עם זכויות העו לחוק, כי מטרתו המרכזית של המחוקק בתיקון יודגש .3

אשר רכיבי שכר וזאת, לאור העובדה כי בחישוב שכר המינימום נוהגים מעסיקים רבים להחריג  ,בשוק

 . "(תוספות מוחרגות" –)להלן חשבון לצורך חישוב שכר המינימום אמורים להילקח ב

עם חשבי ימום, יש לוודא למנוע תביעות עובדים בגין תשלום שכר הנמוך משכר המינועל מנת בהתאם, 

  אינן מחושבות כחלק מהשכר. התוספות המוחרגותהשכר כי 

בחישוב שכר המינימום , 1987 –, התשמ"ז לחוק שכר מינימום)ב( 3, כי בהתאם לסעיף לעניין זה יובהר

 : ואותם בלבדלעובד, יש לקחת בחשבון את רכיבי השכר הבאים, 

 שכר יסוד או שכר משולב;  .3.1

 .תוספת יוקר .3.2

יוער, כי חוזר זה ממצה ניתוח של התיקון, החל על מעבידים שאינם חוסים תחת צו הרחבה ו/או הסדרים  .4

פיהם -קיבוציים כלליים ו/או מיוחדים. ככל שקיים בענפכם צו הרחבה או הסכם קיבוצי יש לפעול על

 בלבד.

 נו.דהעבודה במשרהמתמחים בתחום דיני  ,ו/או לעו"ד תם ליפשיץ וספים ניתן לפנות לח"מלפרטים נ .5

                                                                           

 ובברכה,בכבוד רב,          

 עמית מזור, עו"ד                                                                                                       
 ונוטריון ', משרד עורכי דיןושות טח אביעד, אי         

 

  


