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לכבוד
מר יוסף לוצ'י
מנכ"ל

הנדון :בחינת שכר העובדים הסוציאליים
שלום רב,

בחנתי בהתאם לבקשתך את שכר העובדים הסוציאליים בהתאם לתלושי השכר שהתקבלו.
להלן הערותיי:
 .1מירב רונן ,
מנהלת המחלקה נמצאת ברמה ו' ,צ"ל במסלול ו'-ד' ועל כן זכאית באפריל  2020לרמה ה'.
מקבלת  96ש.כ .האם מכסה את כלל השעות הנ"ל ומדווחת? מה פרוש וותק מחושב?
שעות נוספות מחושבות לא לפי ערך השעה בפועלה לה העובדת זכאית  .החישוב הנכון :
 ₪ 750= 1.25 X 10 X 60.88אלא אם כן חלק מהשעות מחושב בתוך המשרה.
לא ברור מדוע כתוב  157שעות בפועל? האם לא נכללו ימי חופשה ומחלה? לא ברור מהו גמול תש"מ.
 .2אופנר טל
עו"ס קהילה ,לא ברור מהו ותק מחושב ,איך הגיע ל 47-שנות ותק ,עומד לפרוש ב. 11.2020-
אם התוספת האחוזית משולמת בגין קידום נוער הרי זכאי ל . 25%-לא ברור מהו גמול תש"מ .מקבל
תמורה ביתר של ש.נ ..זכאי עפ"י הדיווח ל ₪ 58.97-ערך שעה , ₪ 706.42 – 12 X 1.25 X
אך מקבל  . ₪ 780מועסק ברמה ט' ,לדעתי זכאי לרמה ח' (מסלול י' – ח').
 .3לאופר מרים
עו"ס קהילה ,נמצאת ברמה ו' צריכה להיות ברמה י' אלא אם כן היתה עו"ס קהילה ברשות קודמת
אזי יכולה להיות לכל היותר ברמה ח' (או שמא ה ו' הינו  +י ?) ערך השעה של גב' לאופר הינו
 ₪ 56.75ועל כן בגין  3.5ש.נ .זכאית ל , ₪ 248.28-אך קיבלה בפועל  . ₪ 227.50תהיה זכאית לתוס' , 6%
עפ"י הסכם  1.8.19בתנאי שתהיה ברמה הנורמטיבית.
 .4לסצינסקי טטיאנה
מרכזת ועדות החלטה ,אחראית נושא  ,מסלול ח' – ו נמצאת ברמה ז' .זכאית לתוס'  , 6%עפ"י הסכם
 1.8.19בתנאי שהינה ברמה הנורמטיבית.
ערך שעה  ₪ 58.60ועל כן זכאית בגין  32ש.נ .לסך  , ₪ 874אך מקבלת  ₪ 780בלבד.
עבור כוננות זכאית ל ₪ 1,199-אך מקבלת ₪ 1,875.31
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 .5מלאכי אורית
עו"ס קהילה  ,נמצאת ברמה ט' מסלול יא' – ט' לבחון זכאותה לתוס'  6%עפ"י הסכם , 1.8.19
ערך שעה  ₪ 49.69עפ"י הנתונים זכאית בגין  6.5ש.נ .ל ₪ 403.73-בפועל קיבלה ₪ 422.50
 .6מלכה שושי
עו"ס קהילה ,רמה ו'  ,יכולה להיות לכל היותר עפ"י תפקידה ברמה ח' ,זכאית לתוס'  6%עו"ס קהילתי
בתנאי שתהיה במסגרת רמתה הנורמטיבית ,ערך שעה הינו  , ₪ 61.49לפי כך זכאית בגין  12ש.נ.
ל ₪ 922.35-מקבלת . ₪ 780
 .7פלסקוב קונסטנטין
עו"ס קהילה ,התקבל ברמה ח'  .ברמה י' – ח  ,יש לשקול למרות שהינו רופא עם ניסיון
קהילתי האם להעסיקו ברמה ח' .ערך שעה מחושב לפי  ₪ 56.41לשעה ,בגין  6ש.נ .זכאי ל₪ 423-
מקבל  ₪ 390בלבד.
 .8רזניקוביץ יצחק
עו"ס לזקן ( ,*) 75%ברמה ה' ,למרות שרמת תפקודו הינה י' – ח'  ,ערך שעה שלו  , ₪ 62.41צריך קבל 12
ש.נ , ₪ 936.15 .אך מקבל  ₪ 780בלבד.
בגין  96שעות כוננות מקבל  - ₪ 3,954תקין .יש לבחון כיצד תכנית הכוננות מבוצעת והאם הם משלימים
את השעות של מנהלת המחלקה.
 .9רחמים סיתוונית
עו"ס קהילה ,ברמה י'  ,זכאית ל 6%-בגין הסכם  , 1.8.19אם עוסקת בקידום נוער תהיה זכאית ל 25%-ולא
זכאית ל , 6%-ערך שעה  ₪ 48.02לשעה לפי כך זכאית בגין  1.5ש.נ .ל , ₪ 90-אך מקבלת . ₪ 97

לסיכום ,עיקר ההערות נוגעות לחישוב רמת השכר ,ערך השעה ומספר מרכיבי שכר.
רוב העובדים בתלושי השכר מוגדרים כעו"ס קהילה ,עובדה שיש לשנותה בהתאם לתפקיד המדוייק של העו"ס.

אשמח לקבל הערות.
אני ממלית לפעול בהתאם .

בברכה,
יעקב אגמון
העתק :גב' שוש פרץ ,חשבת שכר
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