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הנדון  :גמול מומחיות לעובדים סוציאליים  :קבלת אישור בעניין גמול השתלמות לצורך אישור
תשלום גמול מומחיות
הסכם קיבוצי מיום 9.2.2015
חוזרנו הע  2015-1-11מיום 11.2.2015
חוזרנו הע  2015-1-32מיום 7.10.2015
חוזרנו הע  2016-1-11מיום 23.2.2016
 .1בסעיף  6להסכם הקיבוצי שנחתם ביום  9.2.2015נקבע איסור כפל גמולים .יש לנהוג לגבי
עובד אשר יקבל תעודת מומחה לאחר יום  9.8.2016כאמור להלן:
א .לכל אישור זכאות או תעודת מומחיות יש לצרף אישור של הגורם המאשר במשרד
הרווחה ,ב נוגע להכללת שעות שנלקחו בחשבון לצורך תשלום גמול השתלמות –
לצורך אישור גמול מומחיות .באישור יצוין כמה שעות לימוד נלקחו בחשבון (אם לא
נלקחו בחשבון שעות לימוד אשר נלקחו בחשבון בעבר לצורך אישור של גמול
השתלמות – הדבר יצוין באישור).
ב.

בהתאם לאמור באישור כאמור בסעיף א' לעיל  -יש לגרוע את יחידות הגמול משכרו
של העובד ,החל מיום תשלום גמול המומחיות ,עד לגובה של שלוש יחידות גמול
(כל יחידת גמול =  112שעות) .מובהר כי יש להפסיק את תשלום יחידות גמול
השתלמות אשר נכללו בחשבון בגמול המומחיות.

ג.

מצ"ב דוגמת אישור כאמור אשר צורף כנספח ג' לחוזרנו הע  2015-1-11מיום
 .11.2.2015אין לשלם גמול מומחיות לעובד סוציאלי אשר לא הציג אישור זה חתום
כנדרש.

ד.

ככל שישלים העובד הסוציאלי את יחידות הגמול ,בהתאם לכללים לעניין גמול
השתלמות ,יהא זכאי לקבלת גמול ההשתלמות – לפי הכללים לתשלום הגמול.
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בברכה,
יוסי כהן
הממונה על השכר
והסכמי עבודה (בפועל)
העתק :
מר משה דיין  -נציב שירות המדינה
גב' חגית מגן  -הממונה על הסכמי עבודה ושכר במרכז השלטון המקומי
מר אברהם פרץ  -סמנכ"ל למשאבי אנוש ומינהל ,עיריית ת"א
גב' נואית בן שמחון  -סמנכ"לית משאבי אנוש בעיריית חיפה
מר פנחס הומינר  -הממונה על הסכמי עבודה ושכר המועצות האזוריות
מר גדי כהן  -סמנכ"ל וראש חטיבת משאבי אנוש ומידע ,שירותי בריאות כללית
פרופ' שלמה מור יוסף – מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי
פרופ' זאב רוטשטיין  -מנכ"ל הסתדרות מדיצינית הדסה
מר יקותיאל צבע – מנהל אגף בכיר ,תכנון והכשרה ,משרד הרווחה והשרותים החברתיים
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