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לכבוד
א.ג.נ,.
הנדון :עדכונים בדיני העבודה לשנת 2017

שלום רב,
שנת  2016התאפיינה בשינויי ועדכוני חקיקה המיטיבים עם העובדים בתחום דיני העבודה.
שלושה שינויים ועדכונים נכנסו לתוקף בחודש יולי :2016
 .1הגדלת שכר המינימום.
 .2הגדלת אחוזי ההפקדות הפנסיוניות לעובדים.
 .3הוספת ימי חופשה לעובדים עם ותק של עד  5שנים במקום העבודה.
על מנת לאפשר לציבור המעסיקים להתארגן לשינויי החקיקה ,הוחלט להחיל אותם באופן הדרגתי.
הפעימה הבאה צפויה להיות בחודש ינואר .2017

להלן פירוט השינויים העיקריים:
 הגדלת שכר המינימום
בהתאם להוראת השעה (העלאת סכומי שכר מינימום) התשע"ה –  2015עודכן ויעודכן שכר
המינימום באופן מדורג כמפורט להלן:
מועד
מיום  1.04.2015ועד ליום 30.06.2016

שכר מינימום חודשי
 4,650ש"ח

שכר מינימום שעתי
 25ש"ח

מיום  1.07.2016ועד ליום 31.12.2016
מיום 1.01.2017

 4,825ש"ח
 5,000ש"ח

 25.94ש"ח
 26.88ש"ח

 הגדלת אחוזי ההפקדות הפנסיוניות לעובדים
בהתאם לצו ההרחבה להגדלת שיעור ההפרשות לביטוח הפנסיוני (פורסם ביום ,)22.06.2016
נקבע כי החל ממשכורת חודש יולי  2016יוגדלו אחוזי ההפרשות לתגמולים של העובד והמעביד,
ובחודש ינואר  2017תבוצע פעימה נוספת של הגדלת ההפרשות.
להלן הפירוט:
מועד
מ  1.01.2014ועד 30.06.2016
מ  1.07.2016ועד 31.12.2016
מ  1.01.2017ואילך

הפרשות מעביד
לתגמולים
6%
6.25%
6.5%

הפרשות עובד
לתגמולים
5.5%
5.75%
6%

הפרשות מעביד
לפיצויים
6%
6%
6%

סה"כ
17.5%
18%
18.5%

 הוספת ימי חופשה
לפי תיקון מס'  15לחוק חופשה שנתית ,התשע"ו –  , 2016עובדים עם וותק של עד  5שנים באותו
מקום עבודה זכאים למכסה מוגדלת של ימי חופשה (מכסת החופשה לעובדים עם וותק של  6שנים
לא השתנתה).
החל מחודש ינואר  2017במקום עבודה בו מונהג שבוע עבודה של שישה ימים העובד יהיה זכאי
ל –  14ימי חופשה בפועל לשנה (במקום  12ימי חופשה לפני התיקון).
במקום עבודה בו מונהג שבוע עבודה של חמישה ימים העובד יהיה זכאי ל –  12ימי חופשה בפועל
לשנה (במקום  10ימי חופשה לפני התיקון).
השינוי ,כאמור ,הוחל בהדרגה כאשר תחילה בחודש יולי  2016הוגדלה מכסת ימי החופשה ביום
אחד ,והחל מחודש ינואר  2017יתווסף יום נוסף.

הננו עומדים לרשותכם להבהרת האמור לעיל ,ככל שנידרש.

לקריאת חומר מקצועי נוסף רב ומגוון הנכם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של משרדנו,
בכתובתWWW.AMOSKATZ.CO.IL :

בכבוד רב,
עמוס כץ ושות'
רואי חשבון

