תאריך פרסום26.4.2015 :

חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום  -הוראת
שעה) ,התשע"ה 2015 -
ביום  21.1.2015פורסם ברשומות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום –
הוראת שעה) ,התשע"ה( 2015-להלן :הוראת השעה) ,אשר מועד תחילתה הוא מיום
 .1.4.2015בהמשך לכך ,ביום  1.4.2015פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר
עם הוראות ביצוע לעניין הוראת השעה ,כמפורט להלן:

הגדרות
תוספת מוחרגת על פי החוק – רכיב שכר ,אשר נקבע לגביו בחוק ,כי הוא לא יובא
בחשבון לצורך חישוב השלמה לשכר המינימום .לדוגמא :תוספת משפחה ,תוספת
ותק ,תוספת בשל עבודה במשמרות ,פרמיה מדודה ,מוסכמת קבועה או קבוצתית,
משכורת י"ג ,מענקים על בסיס שנתי (כמו ביגוד ,הבראה ומענק יובל) והחזר הוצאות
לרבות הוצאות כלכלה ,אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק.
תוספת מוחרגת על פי הוראת שעה – רכיב שכר ,אשר נקבע לגביו בחוזה עבודה,
הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או אישי ,כי הוא לא יובא בחשבון לצורך חישוב
השלמה לשכר המינימום .לדוגמא :תוספת הסכם  ,2009תוספת הסכם  2011וכד'.
הסכום הבסיסי  -סכום שכר המינימום המעודכן נכון ליום  ,1.4.2015על פי החוק,
אילולי הוראת השעה ,כמפורט בטבלה שלהלן:
בסיס

סכום שכר מינימום בסיסי נכון ליום 1.4.2015

לחודש
לשעה
ליום בשבוע עבודה של  6ימים

₪ 4,333.43
₪ 23.30
₪ 173.34

ליום בשבוע עבודה של  5ימים

₪ 200

הסכום הבסיסי יתעדכן פעם בשנה ויפורסם בחוזרי הממונה על השכר והסכמי עבודה.
יצוין כי ,הבסיס לחישוב השלמת שכר המינימום עד לגובה סכום הבסיס  -לא יכלול
תוספות מוחרגות הן על פי החוק והן על פי הוראת שעה.
שכר המינימום  -סכום שכר המינימום המעודכן נכון ליום  ,1.4.2015על פי הוראת
השעה ,כמפורט בטבלה שלהלן:

מבזק זה נועד למידע כללי בלבד
וייתכן כי נפלו בו טעויות ו/או
השמטות .לפיכך אין במבזק זה
כדי להוות תחליף לחוות דעת
מקצועית פרטנית וכל המסתמך
על המידע בכל דרך שהיא ,עושה
זאת על אחריותו בלבד .האמור
במבזק זה כפוף לאמור בחקיקה,
פסיקה ,הוראות ביצוע מנהליות,
והסכמים מחייבים אחרים.

בסיס

סכום שכר המינימום נכון ליום 1.4.2015

לחודש
לשעה
ליום בשבוע עבודה של  6ימים

₪ 4,650.00
₪ 25.00
₪ 186.00

ליום בשבוע עבודה של  5ימים

₪ 214.62

יודגש כי הבסיס לחישוב השלמת שכר המינימום לפי הוראת שעה ,לא יכלול תוספות
מוחרגות על פי החוק ,אך כן יכלול תוספות מוחרגות על פי הוראת שעה.
תוספת קיימת להשלמה לשכר המינימום על פי חוק – תוספת השלמה לשכר
המינימום עד לגובה הסכום הבסיסי ( ₪ 4,333.43לחודש למשרה מלאה) .תוספת זו
משולמת כיום לזכאים להשלמה לשכר המינימום על פי החוק.
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תוספת חדשה להשלמה לשכר המינימום על פי הוראת שעה – תוספת חדשה בתוקף מ ,1.4.2015-המשלימה
לשכר המינימום עד לגובה שכר המינימום שנקבע בהוראת שעה ( ₪ 4,650.00לחודש למשרה מלאה) (להלן:
התוספת החדשה) .דין התוספת החדשה להשלמת שכר המינימום על פי הוראת שעה יהיה כדין התוספת הקיימת
להשלמת שכר המינימום על פי החוק ,כלומר תוספת זו תהווה שכר לכל דבר ועניין ותובא בחשבון לצורך חישוב
פיצויי פיטורים ,חישוב ערך שעה לצורך עבודה נוספת ,לרבות גמול בעד שעות נוספות ,כוננויות ,תורנויות,
משמרות ,קריאות פתע ,שכר עידוד ,לצורך הפרשות לקופת גמל לקצבה ,ולצורך חישוב הבסיס להפרשות לקרן
השתלמות.
התוספת החדשה ,כמו התוספת הקיימת ,לא תיכלל בבסיס לחישוב תשלום גמול עבודה אחר או תוספת שכר.

חישוב השלמת שכר לעניין שכר מינימום בהתאם להוראת השעה
בהתאם להוראת הביצוע ,חישוב ההשלמה לשכר המינימום יבוצע בשני שלבים כדלקמן:

 .1חישוב תוספת קיימת להשלמה לשכר המינימום על פי חוק ,כלומר חישוב השלמה לשכר
המינימום עד לגובה הסכום הבסיסי.
א.

בשלב הראשון תחושב השלמת השכר עד לגובה הסכום הבסיסי (תוספת קיימת) שהוא כאמור סכום
שכר המינימום כפי שהיה לפי החוק אילולי הוראת השעה ( ₪ 4,333.43לחודש למשרה מלאה).

ב.

בחישוב התוספת הקיימת ,יבואו בחשבון רכיבי השכר שחושבו להשלמת השכר כמפורט בהוראות
החוק ערב הוראת השעה ,כדלקמן:


שכר יסוד או שכר משולב.



תוספת יוקר אם אינה כלולה בשכר המשולב.



תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו.

ג.

בחישוב התוספת הקיימת ,לא יובאו בחשבון תוספות מוחרגות הן על פי החוק והן על פי הוראת שעה.

ד.

לעובדים המועסקים בחלקיות משרה ,תחושב ההשלמה לסכום הבסיסי  -באותו האופן שחושבה ערב
הוראת השעה ,יחסית לחלקיות המשרה ,עד  100%משרה.

ה.

למען הסר ספק מובהר כי עבודה נוספת ,לרבות שעות נוספות ,כוננויות ,תורנויות ,קריאות פתע  -הן
אינן תוספות קבועות ולכן אינן באות בחישוב שכר המינימום לפי החוק.

ו.

עבור עובדים שעתיים ,אשר שכרם מחושב לפי ערך שעה (סטודנטים וכו')  -ייערך חישוב זהה לאמור
לעיל ,בהתייחס לערך השעה אשר נקבע לגבי הסכום הבסיסי ( ₪ 23.30לשעה נכון ל ,)1.4.2015-באותו
האופן שחושב רכיב השלמת שכר מינימום לעובדים שעתיים ערב הוראת השעה.

 .2חישוב תוספת חדשה להשלמה לשכר המינימום על פי הוראת שעה
א.

בשלב הזה תחושב השלמת שכר עד לגובה שכר המינימום כפי שנקבע בהוראת השעה ( ₪ 4,650לחודש
למשרה מלאה).

ב.

גם בחישוב התוספת החדשה ,יבואו בחשבון רכיבי השכר שחושבו להשלמת השכר כמפורט בהוראות
החוק ערב הוראת השעה ,כדלקמן:


שכר יסוד או שכר משולב.



תוספת יוקר אם אינה כלולה בשכר המשולב.



תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו.
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ג.

בנוסף ,בחישוב התוספת החדשה ,יובאו בחשבון תוספת השלמה לשכר המינימום על פי החוק (התוספת
הקיימת) וגם תוספות מוחרגות על פי הוראת שעה.

ד.

כמו כן ,בחישוב התוספת החדשה ,לא יובאו בחשבון תוספות מוחרגות על פי החוק.

ה.

לעובדים המועסקים בחלקיות משרה תחושב התוספת החדשה יחסית לחלקיות המשרה ,עד 100%
משרה.

ו.

למען הסר ספק מובהר כי עבודה נוספת ,לרבות שעות נוספות ,כוננויות ,תורנויות ,קריאות פתע  -הן
אינן תוספות קבועות ולכן אינן באות בחישוב שכר המינימום גם לפי הוראת שעה.

ז.

עבור עובדים שעתיים ,אשר שכרם מחושב לפי ערך שעה (סטודנטים וכו')  -ייערך חישוב זהה לאמור
לעיל ,בהתייחס לערך השעה אשר נקבע בהוראת שעה ( ₪ 25.00לשעה נכון ל ,)1.4.2015-אשר יביא
בחשבון תוספת השלמה לשכר המינימום על פי החוק (התוספת הקיימת) וגם תוספות מוחרגות על פי
הוראת שעה.

ח.

השלמה לשכר המינימום על פי הוראת השעה ,שתחושב כאמור לעיל ,תשולם ותופיע בתלושי המשכורת
בסמל נפרד בשם " השלמה לשכר המינימום".

דוגמאות לחישוב השלמה לשכר מינימום לפי חוק ולפי הוראת השעה
דוגמא  - 1עובד במשרה מלאה שסך רכיבי שכרו הנכללים לצורך שכר המינימום נמוך מ:₪ 4,650-
סכום
רכיב שכר
₪ 2,700
שכר היסוד בוותק 0
₪
200
תוספת ותק (תוספת מוחרגת על פי החוק)
₪ 1,000
תוספות שכר קבועות הנכללות לצורך חישוב שכר המינימום
₪
300
תוספות שכר קבועות אחרות המוחרגות על פי הוראת שעה
 .1שלב ראשון  -חישוב תוספת השלמה לשכר המינימום על פי החוק (התוספת הקיימת):
2,700+1,000 = ₪ 3,700
סה"כ רכיבי שכר הבאים בחשבון לצורך חישוב התוספת הקיימת
4,333.43-3,700 = ₪ 633.43
הסכום שישולם בתוספת הקיימת
 .2שלב שני  -חישוב ההשלמה לשכר מינימום על פי הוראת שעה (התוספת החדשה):
סה"כ רכיבי שכר הבאים בחשבון לחישוב התוספת החדשה 2,700+1,000+300+633.43 = ₪ 4,633.43
(כולל התוספת הקיימת שחושבה בשלב הראשון)
4,650-4,633.43 = ₪ 16.57
הסכום שישולם בתוספת החדשה
בתלוש המשכורת במקרה הזה נוסף על תוספות אחרות יופיעו:
תוספת השלמה לשכר המינימום על פי החוק (התוספת הקיימת) בסך .₪ 633.43
תוספת השלמה לשכר המינימום על פי הוראת השעה (התוספת החדשה) בסך .₪ 16.57


דוגמא  - 2עובד במשרה מלאה שסך רכיבי שכרו הנכללים לצורך שכר המינימום גבוה מ:₪ 4,650-

סכום
רכיב שכר
₪ 2,900
שכר היסוד בוותק 0
₪
400
תוספת ותק (תוספת מוחרגת על פי החוק)
₪ 1,000
תוספות שכר קבועות הנכללות לצורך חישוב שכר המינימום
₪
500
תוספות שכר קבועות אחרות המוחרגות על פי הוראת שעה
 .1שלב ראשון  -חישוב תוספת השלמה לשכר המינימום על פי החוק (התוספת הקיימת):
סה"כ רכיבי שכר הבאים בחשבון לצורך חישוב התוספת הקיימת
הסכום שישולם בתוספת הקיימת

2,900+1,000 = ₪ 3,900
4,333.43-3,900 = ₪ 433.43
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.2

שלב שני  -חישוב ההשלמה לשכר מינימום על פי הוראת שעה (התוספת החדשה):

סה"כ רכיבי שכר הבאים בחשבון לחישוב התוספת החדשה 2,900+1,000+500+433.43 = ₪ 4,833.43
(כולל התוספת הקיימת שחושבה בשלב הראשון)
 ,0מכיוון שסך הבסיס לחישוב ()₪ 4,833.43
הסכום שישולם בתוספת החדשה
גבוה משכר המינימום על פי הוראת השעה
( ,)₪ 4,650לא תשולם התוספת החדשה.
בתלוש המשכורת במקרה הזה נוסף על תוספות אחרות תופיע רק תוספת השלמה לשכר המינימום על פי החוק
(התוספת הקיימת) בסך .₪ 433.43
תוספת השלמה לשכר המינימום על פי הוראת השעה (התוספת החדשה) כלל לא תופיע.


דוגמא  - 3עובד במשרה מלאה שסך רכיבי שכרו הנכללים לצורך שכר המינימום גבוה מ:₪ 4,650-

סכום
רכיב שכר
₪ 2,900
שכר היסוד בוותק 0
₪
400
תוספת ותק (תוספת מוחרגת על פי החוק)
₪ 1,500
תוספות שכר קבועות הנכללות לצורך חישוב שכר המינימום
₪
200
תוספות שכר קבועות אחרות המוחרגות על פי הוראת שעה
 .1שלב ראשון  -חישוב תוספת השלמה לשכר המינימום על פי החוק (התוספת הקיימת):
סה"כ רכיבי שכר הבאים בחשבון לצורך חישוב התוספת 2,900+1,500 = ₪ 4,400
הקיימת
 ,0כלומר מכיוון שסך הבסיס לחישוב (4,400
הסכום שישולם בתוספת הקיימת
 )₪גבוה מגובה הסכום הבסיסי (,)₪ 4,333.43
לא תשולם התוספת הקיימת
 .2שלב שני  -חישוב ההשלמה לשכר מינימום על פי הוראת שעה (התוספת החדשה):
סה"כ רכיבי שכר הבאים בחשבון לחישוב התוספת החדשה 2,900+1,500+200+0 = ₪ 4,600
(כולל התוספת הקיימת שחושבה בשלב הראשון)
4,650-4,600 = ₪ 50
הסכום שישולם בתוספת החדשה
בתלוש המשכורת במקרה הזה נוסף על תוספות אחרות תופיע רק תוספת השלמה לשכר המינימום על פי
הוראת השעה (התוספת החדשה) בסך .₪ 50
תוספת השלמה לשכר המינימום על פי החוק (התוספת הקיימת) כלל לא תופיע.

השלכות נוספות של עדכון שכר מינימום בהתאם להוראת השעה
בדף המידע של מלם שכר לחודש מרץ  2015פורסמו בהרחבה שינויים נוספים בעקבות עדכון שכר המינימום
במשק ,כגון ערך שעה לנוער ולבעלי יכולת עבודה מופחתת ,סכום דמי ביטוח לאומי המשולמים בעד עובד
בחופשה ללא תשלום ,הסכום הקובע לפריסת שכר נוסף ,לפי תקנות על פי חוק לביטוח הלאומי.

בימים אלה ,משלימה חברת מלם שכר היערכות ליישום השינויים בחישוב ההשלמה לשכר המינימום .אנו
מבקשים מכל הלקוחות לסייע למנהלי השירות במלם שכר ,בזיהוי והגדרת התוספות המוחרגות מחישוב
ההשלמה לשכר המינימום לפי החוק ,ולפי הוראת השעה ,הנהוגות בארגון ,ולאתר עובדים בחוזה אישי או
עובדים שעתיים/יומיים עם שכר או תעריף שעה/יום מוכתב ,במטרה לעדכן את שכרם ,כך שלא יפחת משכר
המינימום המעודכן לפי הוראות החוק והוראת השעה כמפורט לעיל.

מבזק מלם שכר  -חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום  -הוראת שעה),התשע"ה2015-
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