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ביום  12.5.1.52פורסמה הוראת שעה בדבר העלאת סכומי שכר המינימום החל
מיום  5.0.1.52במספר פעימות:
.5

בתקופה שמיום  5.0.1.52ועד ליום ( 25.2.1.53להלן – "התקופה
הראשונה") ,שכר המינימום יהיה בסכום של  0,32.ש"ח.

.1

בתקופה שמיום  5.0.1.53ועד ליום ( 2..3.1.53להלן – "התקופה
השנייה") ,שכר המינימום יהיה שווה ל 0..2% -מהשכר הממוצע במשק
כפי שיהא ביום  5.0.1.53או לשכר המינימום בתקופה הראשונה0,32. ,
ש"ח ,לפי הגבוה מביניהם.

.2

בתקופה שמיום  5...1.53ועד ליום  ,25.51.1.53שכר המינימום יהיה
בסכום של  0,812ש"ח או בסכום שנקבע בתקופה השנייה ,לפי הגבוה
מביניהם.

.0

החל מיום  5.5.1.5.שכר המינימום יהיה בסכום של .₪ 2,...

Ariels@tslaw.co.il
טל30-0305333 :
פקס30-0305353 :

האמור במזכר זה הינו מידע
כללי בלבד ,ואינו מהווה
תחליף לייעוץ משפטי.

תשומת ליבכם ,כי על-פי הוראת השעה ,שכר היסוד/השכר המשולב ,תוספת
יוקר או תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו ,יובאו בחשבון לצורך
חישוב שכר המינימום ,אף אם בחוזה עבודה ,הסכם או הסדר ,קיבוצי או אישי
נקבע כי לא יובאו בחשבון לעניין זה.
כמו כן נקבע ,כי ככל שקיים הפרש בין רכיבי השכר שלעיל (למעט רכיבי השכר
שהותנו כאמור בחוזה עבודה ,הסכם או הסדר ,קיבוצי או אישי) לבין סכום
שכר המינימום המפורסם על-ידי שר הכלכלה ב 5 -לאפריל של כל שנה (אשר
שונה מסכום שכר המינימום המעודכן על-פי הוראת השעה) ,העובד יהא זכאי
לקבל ממעסיקו "הפרשי הוראת שעה" בסכום ההפרש כאמור.
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