
 את תלוש המשכורת שלך!  /יבדוק –לעובדי סל שיקום  צ'ק ליסט צו ההרחבה

 בזכותון צו ההרחבהכל רכיבי השכר מוסברים בפירוט  –שימו לב 

האם אני 
מקבל/ת רכיב 

שכר זה? 
 (X)סמן וי או 

 הערות רכיב השכר

ותק  + י= שירות צבאי/לאומ תקו  (+ ותק דרגהשכר משולב )לפי  
 מסלול נמרץ א/ב + בפועל בעבודה

  וותק עבודה במקצוע במקומות
 הן פרטי והן ציבורי  קודמים,

  שימו לב שבתלוש צריכים להופיע
 הדרגה והותק 

 
 

על פי הסכמי  – )הסכמיות( תוספות שכר רוחביות
   השכר של העובדים הסוציאליים.

 

, לפי הסעיפים  בזכותון 13 ראו עמוד
המתאימים לעובדי בריאות, ולכלל העובדים 

 במגזר הציבורי. 
 ענפי. תמריץ  %5כולל 

 
 

בתוספת שכר רוחבית המשולמת מדובר  השלמה לשכר המינימום 
 . כרכיב נפרד

 
 

ש"ח  לעובדים במערכת  278.32 –תוספת שקלית 
 הבריאות

 בעתיד יהיו עוד פעימות, שיתפרסמו מעת לעת

 
 

 בעתיד יהיו עוד פעימות, שיתפרסמו מעת לעת למערכת הבריאות  3.375%  –תוספת אחוזית 

 
 

  מהשכר המשולב 7%של  תוספת – תואר שני

מהשכר המשולב  3%תוספת של  –תואר דוקטור  
 (10%)סה"כ 

 

מהשכר  2.5%של  תוספת – לימודי תעודהגמול  
 ראשון בלבד.לבעלי תואר , המשולב

 בהתאם לקריטריונים המפורטים בזכותון 

 
 

 ם לקריטריונים המפורטים בזכותוןבהתא 10.8%עד  גמול השתלמות

 
 

 בהתאם לקריטריונים  מהשכר המשולב 4%תוספת  – לזכאים מומחיות

 
 

 בזכותון.  בהתאם לקריטריונים המפורטים תוספת עבור חלקיות משרה
כי חל שינוי באחוזי התוספת  ,שימו לב

לחלקיות משרה, ובמידת הצורך יש להתעדכן 
 .הרלוונטי עם יו"ר המחוז

 
 

 ם לקריטריונים המפורטים בזכותוןבהתא יום עבודה מפוצל תוספת עבור

 
 

 ם לקריטריונים המפורטים בזכותוןבהתא תוספת עבור משמרת שנייה

 
 

 ם לקריטריונים המפורטים בזכותוןבהתא תשלום עבור כוננות וקריאת פתע

מוותק  – משולם במשכורת יוני. שנתיתשלום  ימי הבראה 
 .של שנה ומעלה

 
 

 .במשכורת יולי משולם – שנתיום תשל קצובת ביגוד

http://www.socialwork.org.il/wp-content/uploads/2017/02/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A6%D7%95-%D7%94%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94-2017.pdf


 

 תנאים נוספים שאתם זכאים להם ע"פ הצו:

  (בטיפול ישיר לפחות מחצית מזמנן עבודתושעות שבועיות )לעו"ס העובד  39שבוע עבודה של 

  דמי חבר באגודה לקידום העבודה הסוציאלית + אגודה מקצועית נוספת לבחירת העובדשל תשלום ע"י המעסיק 

 8 בהתאם לתנאים שבזכותון( ימי השתלמות בשנה על חשבון המעסיק( 

 22 למשרה מלאהימי חופשה בשנה , 

 2-3 )ימי בחירה בשנה )לפי הותק 

 30 י מחלה בשנה למשרה מלאה, בתשלום מהיום הראשוןימ 

  בשל מחלת ילדימי היעדרות 

 2 ימי הצהרה בשנה 

 ימי חופש בחגים בהתאם למפורט בזכותון 

 עבודה בערבי חג בהתאם למפורט בזכותון 

  במשרה מלאה( שעות עבודה שבועיות, בשנה הראשונה לאחר הלידה 37.5 –שעת הנקה( 

 

 בלים בהתאם להסדרים במקום העבודה. לשים לב שמק קשורים לצו ההרחבה.לא  –הוצאות רכב *

ייתכן . 1.12.15 – 1.8.15עבד/ה לאורך כל התקופה שבין אשר ובד/ת ע רק זכאים לו – ₪ 2,000 בסך 2016מענק חד פעמי  *

 בזכותון.  14-15וישולם רק כחלק מהתשלומים הרטרואקטיביים. לפרטים מלאים אודות תנאים לקבלת המענק, ראו עמודים 

 

 מומלץ לפנות למשאבי אנוש בארגון להבנה ראשונית של מרכיבי התלוש 

 או פרטי הקשר נמצאים כאןהעבודה שלכם. ליו"ר המחוז הרלוונטי, לפי מקום  מוזמנים לפנות – ה ויש לכם שאלותבמיד ,

  באתר של האיגוד תחת תפריט מחוזות האיגוד.

 

 מוגש כשירות ועזרה, מטעם מטה המאבק ליישום צו ההרחבה בסל שיקום בבריאות הנפש

 הדברים במסמך זה הינם בגדר קווים כלליים והכוונה, ואינם מהווים חוות דעת רשמית של האיגוד. 

 
 

 בהתאם לוותק קצובת טלפון

 
 

. , ועד שני ילדים5לאם/אב לילדים עד גיל  תוספת מעונות
 ובתנאי שבן/בת הזוג השני אינו מקבל.

 
 

 לפי הסדרי נסיעה בתחבורה הציבורית החזר נסיעות

 
 

 7%, הפרשת עובד 7.5% – הפרשת מעסיק הפרשות לפנסיה 

 
 

על ידי  ,8.3% עד ,6%מינימום  –הפרשות לפיצויים 
 המעסיק

הפנסיה, כסכום ייתכן וזה יהיה מפורט יחד עם 
 כולל של הפרשה. 

 
 

 5% – , הפרשת עובד5% – הפרשת מעסיק של החזר הוצאות( )מהרכיבים קופת גמל 

 
 

 – , הפרשת עובד7.5% – הפרשת מעסיק קרן השתלמות
2.5% 

http://www.socialwork.org.il/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93/

