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 הארכת הקפאת השכר הממוצע 

9.8.2021 

 תמצית 

, עקב עיוותים סטטיסטיים שיצר  2021- אחרי שהוחלט על הקפאת מדד השכר הממוצע ב

כלכלי שליווה את מגיפת הקורונה, עתה מבקש משרד האוצר להמשיך עם ההקפאה ההמשבר  

  1לשנה נוספת. מדובר על הקפאה של חישוב השכר הממוצע כפי שמחושב על ידי סעיפים  

 בחוק ביטוח לאומי.   2-ו

 מוצע תשפיע, בין השאר, על: הקפאת השכר המ

 חישוב שכר המינימום במשק.  •

  תשלומי חלק מקצבאות הביטוח הלאומי, כגון קצבאות גזזת •

 ופוליו. 

ההכנסה   • במבחני  העמידה  את  שקובעת  ההכנסה  תקרת 

לקצבאות תקרת :  לזכאות  חישוב  לצורך  השכר  עדכון  אי 

ההכנסה המשמשת למבחני הכנסה לזכאות לקצבאות שונות, 

ד, קצבת שירותים מיוחדים, קצבת זקנה מגיל פרישה ועוד. כלומר, מי  כמו קצבת סיעו

 ששכרו עלה ועבר במעט את התקרה, עתה לא יהיה זכאי לקצבה או לקצבה מלאה.

 לא יעודכנו כלפי מעלה דמי הביטוח הלאומי, תעריפי הארנונה וחשמל. •

קצבאות נכי צה"ל, ניצולי שואה ובסיס  ,  עותעל אף שהיו צריכות להיות גם הן מושפ

 .2.45%קצבת הנכות הוחרגו מההקפאה ולגביהם נקבעה העלאה של 

של   לחל"ת  יציאתם  כי  היא  ההקפאה  את  נוספת  בשנה  להאריך  האוצר  לבקשת  הרציונל 

עובדים רבים מבעלי המשכורות הנמוכות גרמה לעיוות בדמות עלייה בשכר הממוצע במשק.  

, 9.3%בשיעור של    2022על פי חישוב האוצר, ללא הקפאה, המדד המעודכן יעלה בינואר  

פי הצעת התקציב,   שאינו משקף את השינוי ברמת החיים עצמה או בעלויות המחיה. על 

 ש"ח בשנה הקרובה. יון  מל  300-הקפאת השכר הממוצע יחסוך למדינה כ

  

הקפאת השכר הממוצע לשנה 

נוספת תפגע בראש ובראשונה 

ובעלי  אות קצבזכאים ל ב

הכנסה הנמוכה. לכן ראוי  ה

בהתאם  ,2.45%של  לקבוע עליה

כי שהוצעה לקצבאות נלהחרגה 

 ה."ל וניצולי השואהצ
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 בטיוטת חוק ההסדרים   יקרי ההמלצה ע 

מקרו המינימום-בראייה  שכר  חישוב  על  היא  ההקפאה  של  המרכזית  ההשפעה   ,כלכלית, 

  47.5%ש"ח ברוטו לחודש למשרה מלאה או    5,300נקבע על פי הגבוה מבין השניים:    אשר

 שקובע הביטוח הלאומי.   הממוצעמהשכר 

,  2020ש"ח שנקבעו בתחילת    10,428צע על  להשאיר את חישוב השכר הממו  מבקשתההצעה  

 7%-ש"ח, או כ  11,158-רחוק מהשכר הממוצע הנדרש כדי להעלות את שכר המינימום )כ

 יותר מאשר השכר הממוצע הנוכחי(. 

 הקפאת השכר הממוצע והשפעתו על תקבולי ותשלומי ביטוח לאומי:

הזכאות: • השכר    תנאי  ל תהקפאת  שוביל  תעלה  כך  שמתחתיה  לא  ההכנסה  תקרת 

גיל   לאחר  זקנה  לקצבאות  בעיקר  הכוונה  לקצבה.  חלקית  או  מלאה  זכאות  ישנה 

כלומר, אם השכר הממוצע  הפרישה, קצבת שירותים מיוחדים, גמלת סיעוד ועוד.  

 .אותקצבל פא ולא יעלה, פחות אנשים יהיו זכאים יוק

קצבאות הצמודות לשכר הממוצע, ביניהן קצבת גזזת ופוליו, לא    גובה הקצבאות: •

 יעלו. 

מדרגות תשלום דמי הביטוח הלאומי   :מהנדרש י ביטוח לאומי גבוהיםתשלום דמ •

- צמודות לשכר הממוצע, ומשכך מגדירות שיעור מופחת עד לחלק השכר השווה ל 

 5,331-עובדים המשתכרים מעט מעל למהשכר הממוצע. כלומר, העובדות וה  60%

 לאומי מאשר היו משלמים אלמלא ההקפאה.ש"ח בחודש ישלמו יותר דמי ביטוח 

 צעדים מומלצים 

כי חולק  מג  אין  הכלכלי שנוצר בעקבות  הקורונה,לאור המשבר  ניתן   פת  הנתונים עליהם 

מוטים מאוד כלפי מעלה ולכן אינם מייצגים    במשק  להתבסס כדי לחשב את השכר הממוצע

 את רמת החיים הכלכלית בפועל.  

הקפאה של שנה נוספת טומנת בחובה סימני שאלה והשלכות משמעותיות שטיבן    עם זאת, 

מובן הזה, בין השאר גם על מנת  לא ברור. האיזון הנדרש הוא חזרה הדרגתית לשגרה גם ב

- למנוע עלות גבוהה מאוד למשק אם וכאשר השכר הממוצע יחזור להיות מחושב כמקובל ב

2023  . 

ביניים,נמלי  לכן, צעד  על  ל תו  ץ  מהקצבאותאם  לחלק  שניתנה    שיקבע   ,החרגה 

   .2.45%שהעלייה בשכר הממוצע לפי חוק ביטוח לאומי תהיה בגובה של 

 בברכה,   

 פלד יקי מ
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