האגף למחקר כלכלי
הסכם שכר המינימום – משמעויות כלכליות
דצמבר 4102
 .0מהו תוואי הפעימות שנקבע בהסכם?
לפי ההסכם ,עד ינואר  7102צפוי שכר המינימום להתעדכן בשלוש פעימות עד ל.₪ 0,111 -
בנוסף ,החל מאפריל  7102יעודכן מנגנון ההצמדה ,כך ששכר המינימום יתעדכן לפי 07%
מהשכר הממוצע במשק.
אפריל 0,601 – 7100
יולי 0,270 – 7106
ינואר 0,111 – 7102
אפריל -/+ 0,061 – 7102

 .4במה שונה תוואי הפעימות שנקבע בהסכם בהשוואה לצפוי לפי החוק הקיים?
תוואי הפעימות בהסכם נותן בעיקר הקדמה של עדכונים הצפויים לפי החוק הקיים.
להלן פרוט הפרשי העיתוי של העדכונים הצפויים:
 - 0/00עדכון ל 0,601 -ש"ח במקום באפריל ( 7106צפי ל" 0,601 -שח) – הקדמה.
 - 2/06עדכון ל ₪ 0,270 -במקום באפריל ( 02צפי ל – )₪ 0,221 -הקדמה.
 – 0/02עדכון ל ₪ 0,111 -במקום באפריל ( 02צפי ל – )₪ 0,101-הקדמה.
 – 0/02עדכון ל 07% -מהשכר הממוצע במשק ,במקום  02.0%לפי החוק הקיים.
פעימות הסכם שכר המינימום .04.02 -
הפרש בי שכ מ שכר המינימום תח ית שכ מ לפי
החוק
לפי החוק להסכם לפי ההסכם

תארי עדכו
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* תוספת ריאלית של  0.0נקודות אחוז מהשכר הממוצע במשק ,שהיו בשנת הבסיס להסכם ( ₪ 011לפי שכר ממוצע של
 ,3,109הנגזר משכר המינימום של  0,911מחולק ב.)02.0% -
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 .מה משמעות עדכו מנגנו ההצמדה החל מאפריל ?4102
במסגרת המו"מ הוסכם בין הצדדים כי החל מאפריל  7102תינתן תוספת ריאלית של
 ,₪ 011צמודים לשכר הממוצע במשק.
לשם עיגון ההצמדה ,נקבע בהסכם כי באפריל  7102יעודכן מנגנון ההצמדה ,כך ששכר
המינימום יתעדכן לפי  07%מהשכר הממוצע במשק ,במקום  02.0%לפי החוק הקיים.
לפי מודל החיזוי הכלכלי ,תעמוד תוספת זו לאחר ההצמדה לשכר הממוצע על כ₪ 061 -
באפריל .7102

 .האם במסגרת ההסכם הושגו הישגים נוספים?
במסגרת ההסכם סוכם כי תשלום הסכמי או כל תשלום קבוע אחר יחשב כחלק משכר
המינימום החדש .במגזר העסקי צפוי הדבר לקזז חלק מעלות הפעימה הראשונה ,בקרב
עובדים שנהנים כיום מתוספת שכר קבועה.
להסכם זה נילווה הסכם נוסף עם ההסתדרות בו סוכם על הקמת צוות עבודה משותף
שישלים את הכנת תיקוני החקיקה לשינוי חוק שעות עבודה ומנוחה ויתאים אותו
לשינויים שחלו במשק :משמרות לילה ,מגבלת שעות נוספות ,שעון גמיש ועוד שינויים
המחויבים למשק מודרני והוגן.
סוכם כי צוות העבודה בנושא ישלים את עבודתו תוך  61יום ,ולפני כניסתו לתוקף של
הסכם שכר המינימום באפריל .7100

 .2מהי המשמעות הכלכלית העודפת של ההסכם על כלל התעשייה ?
תוספת עלות עודפת 2בשלוש הפעימות הראשונות :כ 771 -מיליון  ₪לשנה.
תוספת עלות עודפת בסך הפעימות ,כולל אפריל  :7102כ 0 -מיליארד  ₪לשנה.
כ 20% -מהעלות המוצגת הינה ישירה ,דהיינו חלה על משתכרי שכר המינימום הקיימים
והמצטרפים החדשים .היתר נובע מההשפעות על יתר סולמות השכר.

 2עודפת = מעבר לצפוי לפי החוק הקיים.
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 .5בימים האחרונים ישנ ידיעות על כ שרק מי שחתום על ההסכם (ארגונים
החברים בנשיאות הארגונים העסקיים) יחוייב לקיימו – האם ה נכו ?
לא ,זה לא נכון.
בהסכם נכלל סעיף הקובע כי עד שלא ייחתם צו הרחבה אשר יחייב את כל העסקים
במשק לעמוד בו או עד אשר לא תושלם חקיקה אשר תחייב אף היא את כל
העסקים במשק לעמוד בו – לא ייכנס ההסכם לתוקף.
המשמעות היא כי אם היועץ המשפטי לממשלה לא יאשר לשר הכלכלה לדון
ולחתום על צו הרחבה או אם לא תהיה חקיקה – לא ייכנס ההסכם לתוקף.

 .6אי יחושב שכר המינימום?
חוק שכר המינימום קובע תוספות שכר קבועות הנכללות בתחשיב שכר המינימום
(תוספת יוקר ותוספת קבועה) ,זאת בשונה מתוספות מותנות.
למרות החוק ,עד לחתימת הסכם זה בחלק מהמקרים הוחרגו תוספות קבועות אלה
מתחשיב שכר המינימום ,זאת במסגרת הסכמים קיבוציים.
הסכם זה קובע ,כי ההחרגות הללו שנעשו במסגרת הסכמים קיבוציים של התוספות
הקבועות החודשיות ,יכנסו בכל זאת בתחשיב שכר המינימום ,כל עוד הן באות
כתוספת מעבר ל 02.0% -מהשכר הממוצע לצורך קביעת שכר המינימום.
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