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  2011 ביולי 25

  
  עדכונים שונים בדיני עבודה - 1/2012 חוזר לקוחות

  

 חשובים בנושא דיני עדכוניםמספר בחוזר זה נסקור . ללקוחותינו 2/2011פר אנו מתכבדים לשלוח את חוזר מס

  :עבודה

  

 .עדכון שכר מינימום .1

 .עדכון החזר הוצאות נסיעה .2

 .עדכון דמי הבראה במגזר הפרטי .3

  

 :מוםעדכון שכר מיני .1

  

-א"התשע, ) הוראת שעה-העלאת סכומי שכר מינימום ( פורסם ברשומות חוק שכר מינימום 15.6.2011ביום 

השלב הראשון נכנס לתוקף ביום :  בשלושה שלביםבע את העלאת שכר המינימוםהקו, )'החוק 'להלן (2011

 והשלב 30/9/2012ועד ליום  1/4/2012השלב השני יהיה בתוקף מיום  ,31/3/2012 ויחול עד ליום 1/7/2011

יגיע ) המקורי(שכר המינימום לפי החוק  ויהיה בתוקף עד למועד בו 1/10/2012השלישי יכנס לתוקף ביום 

  .לסכום לפי הוראת השעה

  :רט להלןו יהיה כמפ31/3/2012 ועד ליום 1/7/2011בהתאם להוראת השעה שכר המינימום בתקופה שמיום 

  

  שכר מינימום למבוגר

  
  חודשי

 שעות 186(
  )בחודש

  שעתי

  ח"ש  ח"ש
4,100  22.04  

  

  לנוערשכר מינימום 

  
  שעתי      
אחוז משכר   גיל

  מינימום
  חודשי

 שעות 173(
 40 עד -בחודש 

  )בשבוע

  

  ח"ש  ח"ש  %  
  16.59  2,870  70%  16עד 
  17.77  3,075  75%  17עד 
  19.67  3,403  83%  18עד 

  14.22  2,460  60%  )הערה(חניך 

  

שטרם מלאו לו שמונה עשרה  ) חוק החניכות-להלן  (1953-ג"התשי, יך משמעותו בחוק החניכות חנ- חניך

  ;מקצוע מאושרים לפי חוק החניכות הלומד לפחות יומיים בשבוע בשיעורי, שנה
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 :החזר הוצאות נסיעה .2

להסכם זה נקבע כי בהתאם . אל העבודה/ נחתם הסכם קיבוצי בעניין החזר הוצאות נסיעה מ1/1/2011ביום 

 ₪ 24.40אל העבודה נקבע לסך של /הסכום המקסימלי להשתתפות המעביד בהוצאות הנסיעה מ

בהתאם להסכם זה המעביד צריך להחזיר לעובדו את דמי הנסיעה בהתאם לעלות בתחבורה ציבורית .ליום

  . לכל יום עבודה₪ 24.40ועד לתקרה של 

, אולם שר התעשייה, ל"את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי הניצוין כי טרם פורסם צו ההרחבה המרחיב 

  .הרחבה על ההסכם הקיבוצי האמורפרסם הודעה על כוונה למתן צו המסחר והתעסוקה 

  

 :עדכון דמי הבראה במגזר הפרטי .3

 נחתם הסכם קיבוצי כללי בדבר תשלום דמי הבראה במגזר הפרטי ובו נקבע כי החל מיום 20.6.2011ביום 

  .ח לכל יום הבראה" ש365בראה יהיה מחיר יום ה 1.7.2011

ולם א, ל"טרם פורסם צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה המרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי הנ

  .ן צו הרחבה על ההסכם הקיבוציפרסם הודעה על כוונה למתהמסחר והתעסוקה , שר התעשייה

  

  


