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 ___________________________________________________ 

 

 

   2020  מאי                        לכבוד 

 מר עומר ואכד    

 ראש העירייה   

           

 נכבדי ראש העירייה  ,  

 

 דוח מבקר העירייה הנדון : 

 

ג' לפקודת  170, בהתאם לסעיף  2019הנני מתכבד להגיש את דוח מבקר העירייה לשנת  
 העיריות  .  

 

שכר כוללת לכלל עובדי העירייה , בדיקת התנהלות המתנס  הדוח דן בנושא )בדיקת  
 ועוד נושאים שוטפים  ,  עפ"י תכנית העבודה הרב שנתית של המבקר .   

המבוקרים   מצד  זכיתי  לו  המלא  הפעולה  שיתוף  את  לחיוב  לציין  לנכון  מוצא  אני 
הביק  על  במהלך  בעבודה  לעמיתי  הוקרתי  מלוא  את  ולהביע  להודות  ומבקש   , ורת 

 העזרה שהושיטו לי  . 

 

 

 ג' לפקודת העיריות :   170בהתאם לסעיף 

המבקר יגיש לראש הרשות אחת לשנה דוח על ממצאי הביקורת שערך , בעת   .1

 הגשת הדוח ימציא המבקר העתק ממנו לוועדת הביקורת . 
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מיום   .2 חודשים  לוועדת  בתוך שלושה  ראש הרשות  ,יגיש  דוח המבקר  קבלת 

בצירוף   מהדוח  העתק  לעירייה  וימציא   , הדוח  על  הערותיו  את  הביקורת 

 הערותיו . 

ותגיש   .3 הרשות  המועצה  ראש  ובהערות  המבקר  בדוח  תדון  הביקורת  וועדת 

לה   שנמסר  מיום  חודשיים  בתוך  והצעותיה  סיכומיה  את  לאשר  למועצה 

 הערות ראש הרשות . 

ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה  תוך חודש .4 יים מן היום שבו הגישה 

 תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות . 

ו' נקבע כי לא יפרסם אדם דוח ביקורת שנערך ע"י מבקר העירייה   170סעיף  .5

 או את תוכנו לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו לעירייה .  

 

 

 

 

 

 רב  בכבוד
 וטבא 'ח סאמי

 העירייה  בקרמ
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 ביקורת שכר לכלל עובדי העירייה 

 הבסיס החוקי  

 קובע :   1985-לחוק יסודות התקציב תשמ"ה   29סעיף 

גוף מתוקצב או גוף נתמך לא יסכים על שינויים בשכר, בתנאי פרישה או     )א(            
ינהיג שינויים או בגימלאות, או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, ולא  

או   עובדי המדינה  לגבי כלל  או הונהג  הטבות כאמור, אלא בהתאם למה שהוסכם 
באישורו של שר האוצר; ואולם רשאי שר האוצר, באישור הועדה, לפטור מהוראות 

, אם 1975- סעיף זה, חברה מעורבת כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה
הנפקתן לציבור או למשקיעים, מחייבים   ראה שטעמים של מכירת מניותיה, לרבות

השפעה  בעקבותיו,  שיונהגו  ולשינויים  הפטור  למתן  תהיה  שלא  דעתו  ונחה  זאת, 
עם  לתוקפו  יכנס  במגזר הציבורי; הפטור  הכוללת  השכר  על מדיניות  רצויה  בלתי 

 ביצוע המכירה או במועד מאוחר יותר שיקבע השר. 

כ   )ב(           דין,  נוגד את  על אף האמור בכל  ל הסכם או הסדר בטל במידה שהוא 
 הוראות סעיף קטן )א(. 

ראה שר האוצר כי גוף מתוקצב או גוף נתמך לא קיים את הוראות סעיף      )ג(          
קטן )א(, רשאי הוא להפחית סכום השווה לסכום ששולם עקב כך מן הסכומים שיש 

הוא להפסיק או להפחית    להעבירם לאותו גוף מתקציב המדינה לפי כל דין, ורשאי
כל מענק או השתתפות שהגוף היה מקבל מהממשלה אלמלא החריגה, כל עוד מבצע  

 הגוף תשלומים בניגוד להוראות סעיף זה. 
 

הינה גוף מתוקצב על כן תנאי השכר של עובדי הרשות כפופים לאישור הממונה  הרשות המקומית  

 , האוצר  במשרד  השכר  הרחבה  על  ,צווי  ותקנותיהם  העבודה  חוקי  למערכת  והסכמים  כפופה 

   קיבוציים שהוראותיהם חלים על כלל עובדי העירייה .

 מטרת הביקורת :  

 2019בחודש מרץ כולל פנסיונרים הביקורת סקרה ובדקה את כל תלושי השכר של עובדי העירייה 

תקני ובהתאם להוראות החוק , הסכמי  במטרה לבדוק אם שכרם של עובדי העירייה משולם באופן  

עבודה וצווי הרחבה .ולוודא כי לא קיימות חריגות שכר מצד אחד ומהד השני נבדק גם אם נגרעו  

   זכויות למיניהם לעובדי העירייה .

 בדיקת תלושי השכר באופן פרטני : 

במהלך עבודת הביקורת נבדקו כלל תלושי השכר לכלל עובדי העירייה כולל פנסיונרים על ידי יועץ  

 המתמחה בשכר במגזר המוניציפאלי , הבדיקה כללה :  

 . בדיקת מתח דרגות ביחס לתיאור התפקיד -1

 בדיקת מרכיבי השכר של העובד . -2

 בדיקת ההפרשות הפנסיוניות ,גמל והשתלמות ותקינותם .-3
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 רקע כללי :  

  , נתח די משמעותי מכלל התקציב השנתי של העירייה  שכר עובדי העירייה מהווה 

מליון שח    100הסתכמו בסך של    2019תשלומי השכר וההצאות הנלוות לשכר בשנת  

העומד    2019מסך התקציב השנתי הרגיל של העירייה לשנת    57%בערך המהווים כ  

 מליון שח בערך .   176על סך של כ  

בסך    2018  בשנת   הסתכמה  הכוללת  השכר  כ    91.6עלות  המהווה  סכום  שח  מליון 

מליון    159.4שעמד על סכום של    2018מסך התקציב הרגיל של העירייה לשנת     57.4%

 .שח בערך 

 

   :להלן מצורפת טבלת התפלגות מרכיבי השכר באלפי ₪ 

 

 ביצוע סוג תשלום

2019 

 ביצוע

2018 

 ביצוע

2017 

 52,021 56,709 63,352 שכר משולב 

 1,176 1,437 1,457 שעות נוספות  

 1,143 1,154 1,105 אחזקת רכב  

 4,273 4,447 7,494 תשלומי פנסיה 

 6,880 7,501 4,826 הבראה,ביגוד טלפון ועוד 

 65,493 71,248 78,234 סה"כ תשלומים  

 3,096 3,314 3,539 ביטוח לאומי 

 10,682 11,778 12,626 קופות גמל והשתלמות 

 4,890 5,296 5,635 מס שכר ומעסיקים 

 18,668 20,388 21,790 סה"כ נלוות לשכר 

    

 84,161 91,636 100,024 סה"כ כללי  
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 2019נתוני כח אדם והוצאות שכר  באלפי ₪  לשנת 

 

מצבת משרות כח אדם   הוצאות שכר  סוג המשרה 

 בפועל

 342 61,841 חינוך עם תקן

 17 3,675 חינוך ללא תקן

 359 65,516 סה"כ חינוך 

 68 10962 רווחה עם תקן 

 3 423 רווחה ללא תקן 

 71 11,385 סכ"כ רווחה 

 5 3,029 בכירים עם תקן

 3 1,921 נבחרים 

 31 7,494 פנסיונרים 

 52 7,618 משרות אחרים עם תקן 

 15 3,061 משרות אחירים ללא תקן

   

 536 100,024 סה"כ כללי 
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 עובדי חינוך   –בקרת שכר 

 הערות כלליות:

בית  - סייעות, לבורנטים, מזכירות/מנהלניות בי"ס, אב  חלה על: אינהתוספת מאמץ כפיים  •

 באוגדן תנאי שירות(,  4.3בי"ס, שרת בי"ס, עובדי ניקיון )פרק  

ג, )הפרשת עובד לתגמולים +   19פי סעיף  -עובדים בפנסיה תקציבית זכאים לקופת גמל על 

 (. 1.15% פיצויים בלבדהפרשת מעסיק ל 

 

 . 10%ות זכאיות לתוספת סייע  סייעות טיפוליות: •

 

 סייעות לגננות: •

 . 4 -  6שנות לימוד הינו + 12מתח הדרגות המתאים לעוזרת גננת שאינה בוגרת  -

 . 4 - 7שנות לימוד הינו +  12מתח הדרגות המתאים לעוזרת גננת שהיא  בוגרת   -

 . 4כאשר נדרשת שהות של שנה בדרגה תחילית  -

 . 7או  6המעבר מדרגה לדרגה הינו כל שנתיים עד לדרגה  -

 שנים.  3הינו בתום שהות של  7או +  6המעבר לדרגה אישית + -

 

 . 10%+ תוספת ענפית    10%זכאיות לתוספת מזכירות  מזכירות בבתי ספר ומנהלניות: •

  2017  -תוספת זו בוטלה ב  -מזכירות בבתי ספר ומנהלניות לא זכאיות יותר לתוספת מנב''ס  

 כאשר החלו לקבל תוספת ענפית. 

כאמור בהסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט    2017דן: תוספת ענפית  באוג  9.3.4מתוך פרק  

 של דרישות וטענות ההסתדרות או יחידיה בנוגע תנאי שכרם ועבודתם של העובדים. 

ניהול עצמי,   השאלה  נט,  -עבודה בתוכנות מנב"ס וממב"ס המפורטים לעיל, לרבות עבור 

הנובעות   הנוספות  המטלות  ספרים,  עוז  וחלוקת  ורפורמת  חדש  אופק  רפורמת  מיוח"א, 

 לתמורה. 

 7  – 9+  -כיתות  19מתח הדרגות לתפקיד מזכירה ראשית בבי''ס עד  -

 7- 10+ -כיתות  20מתח הדרגות לתפקיד מזכירה ראשית בבי''ס מעל  -

 5 – 8+ - מתח הדרגות למזכירה משנית בבי''ס  -

  10+  -כיתות    19עצמי עד  מתח הדרגות לתפקיד מזכירה ראשית/מנהלן בבי''ס בניהול   -

- 7   

 1אישית מותנית בסיום קורס מנהלניות ו/או קורס הנהלת חשבונות    10הערה: דרגה  

 . 2-ו

 11+  -כיתות    20מתח הדרגות לתפקיד מזכירה ראשית/מינהלן בבי''ס בניהול עצמי עד   -

- 7   

 1  אישית מותנית בסיום קורס מנהלניות ו/או קורס הנהלת חשבונות   11הערה: דרגה   -

 . 2-ו
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 . 10%זכאים לתוספת ענפית   בית/ שרת או פועל/ת ניקיון בבתי ספר:-אב •

 4   - 6+  -מתח הדרגות לפועל ניקיון בבי״ס או במשרדים  -

 5  - 7+ - כיתות  19מתח הדרגות לאחראי על ניקיון ואחזקת בבי״ס עד  -

 6 – 8+ - כיתות   20מתח הדרגות לאחראי על ניקיון ואחזקת בבי״ס מעל   -

 

  לבורנטים: •

 34  – 37מתח דרגות ללבורנט בדירוג הנדסאים +  -

אקדמאי שיתקבל לעובדה לא ידורג בדרוג המח"ר אלא רק    18/04/2016החל מ  

 בדירוג הלבורנטים. 

 37 – 39מתח דרגות ללבורנט בדירוג הלבורנטים +   -

 37  – 40בדירוג הלבורנטים +  ללבורנט אחראי מתח דרגות  -

 

   מלווה לתלמיד/ה בהסעות: •

שנים לקידום   3בדירוג המינהלי, שנתיים המתנה לקידום בין הדרגות ו    6  –  8מתח דרגות +  

 לדרגת פלוס )+(. 

 

 עובדים שעתיים:  •

על בסיס קריאה( על    – לא ניתן להעסיק עובדים שעתיים ברשויות )מלבד סייעות מחליפות  

פי חוקת העבודה )צבירת  -בוע מהם תנאי ההעסקה וזכויות של העובד/ת על מנת שנוכל לק

 חופש ומחלה, דמי הבראה, קרן השתלמות וכו'(. 

והאם תלוש השכר תקין/לא תקין אנו זקוקים למידע נוסף לגבי עובדים אלו )האם עובדים 

וכה, ברצף כל התקופה או לסירוגין, האם החליפו מישהו בתפקיד מסוים לאורך תקופה אר

פעם סייעת ופעם פועל הניקיון, האם עושים החלפות    – החליפו אנשים בתפקידים שונים  

 בימים קבועים ובשעות קבועות(.
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 פירוט לפי עובד:

 סייעת טיפולית כיתה א' בבי"ס חינוך מיוחד אלנור,   – 59534974 נעאמנה חסן סמירה  .1

 + 7, דרגה נוכחית: 01/09/1996ת. תחילת עבודה: 

, ישנה כפילות בקצובת  10%זכאית לתוספת מאמץ כפיים, זכאית לתוספת סייעות  לא 

 הנסיעות. 

 

 פועל ניקיון בבי"ס חינוך מיוחד אלנור,   – 29838455אסמאעיל נגוא  .2

 + 6, דרגה נוכחית: 01/11/2006ת. תחילת עבודה: 

 . 10%זכאי לתוספת ענפית 

 

 בבי"ס חינוך מיוחד אלנור, סייעת טיפולית כיתה א'   – 59370924יוסף אסמהאן  .3

 + 7, דרגה נוכחית: 01/09/1996ת. תחילת עבודה: 

 . 10%לא זכאית לתוספת מאמץ כפיים, זכאית לתוספת סייעות 

 

 פועל ניקיון בבי"ס חינוך מיוחד אלנור,  – 24725871נגאר תמאם   .4

 7, דרגה נוכחית: 01/03/1995ת. תחילת עבודה 

ענפית   לתוספת  אין  10%זכאי  עבודה,  ,  תחילת  לתאריך  בעבודה  וותק  בין  התאמה 

סעיף   לפי  קופה  )  19חסרה  בלבד    2%ג.  לפיצויים  הפרשת מעסיק   + עובד    -הפרשת 

1.15% .) 

 

 סייעות טיפולית כיתה א' בבי"ס חינוך מיוחד אלנור,  –  25854878נסאר תגריד  .5

 7, דרגה נוכחית: 16/12/1999ת. תחילת עבודה: 

, חסרה קופה לפי סעיף 10%  -פיים, זכאית לתוספת סייעות  לא זכאית לתוספת מאמץ כ

 (.1.15% -הפרשת עובד + הפרשת מעסיק לפיצויים בלבד   2%ג ) 19

 

 מטפלת בלתי מוסמכת בבי"ס חינוך מיוחד אלנור,  – 39135298סח כיפאח  .6

 , דרגה נוכחית: שעתית 01/09/2009ת. תחילת עבודה: 

 חסרה קרן השתלמות.   מקבלת שכר שעתי ולא לפי דירוג ודרגה,

 

 מזכירה א' בבי"ס חינוך מיוחד אלנור,   – 25859174עאסלה חתאם  .7

 7, דרגה נוכחית: 01/02/2007ת. תחילת עבודה: 

 , יש לברר זכאות לדרגה 10%זכאית לתוספת ענפית 

 

 מטפלת בלתי מוסמכת בבי"ס חינוך מיוחד אלנור,   – 33257346עאסלה עאידה  .8

 6, דרגה נוכחית: 01/02/2007ת. תחילת עבודה 

חסרה קרן השתלמות, חסר ניכוי דמי חבר להסתדרות, אין התאמה בין ותק בעבודה 

 לתאריך תחילת עבודה.
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 סייעת טיפולית כיתה א' בבי"ס חינוך מיוחד אלנור,   – 57575326עואד היאם  .9

 + 7, דרגה נוכחית: 01/07/1996ת. תחילת עבודה: 

, אין התאמה בין ותק 10%זכאית לתוספת סייעות  לא זכאית לתוספת מאמץ כפיים,  

סעיף   לפי  קופה  חסרה  עבודה,  תחילת  לתאריך  )  19בעבודה  +    2%ג  עובד  הפרשת 

 (.1.15%-הפרשת מעסיק לפיצויים בלבד 

 

 סייעת טיפולית כיתה א' בבי"ס חינוך מיוחד אלנור,  – 33036518עואד ראניה  .10

 6, דרגה נוכחית: 01/10/2007ת. תחילת עבודה 

, חסר ניכוי דמי חבר 10%  -לא זכאית לתוספת מאמץ כפיים, זכאית לתוספת סייעות  

 להסתדרות. 

 

 מזכירה א' בבי"ס חווה חקלאית,   – 26244798כנאענה ספאא   .11

 8, דרגה נוכחית: 01/09/1996ת. תחילת עבודה 

הפרשת עובד + הפרשת   2%ג )  19, חסרה קופה לפי סעיף  10%זכאית לתוספת ענפית  

(. אין התאמה בין ותק בעבודה לתאריך תחילת עבודה.  1.15%  -לפיצויים בלבד    מעסיק

 יש לברר זכאות לדרגה.

 

 שומר בלי נשק בי"ס חווה חקלאית,  – 56273204כנאענה ריאד  .12

 9, דרגה נוכחית: 01/09/1995ת. תחילת עבודה 

 אין התאמה בין ותק בעבודה לתאריך תחילת עבודה. 

 

 מזכירת בי"ס יסודי בבי"ס יסודי אבן סינא,  - 23228471בשיר זינב   .13

 + 9, דרגה נוכחית: 01/06/1994ת. תחילת עבודה: 

 יש כפילות בתשלום קצובת נסיעות. 

 

 שרת ראשי בבי"ס יסודי אבן סינא,  – 52388378 חוסין מוחמד .14

 7, דרגה נוכחית: 01/05/2014ת. תחילת עבודה: 

כאות לאב בית לתוספת זו. לא תהיה פגיעה בשכר אין ז  -יש לבטל תוספת מאמץ כפיים  

תגדל במקום זה תוספת שקלית אחוזית. יש לשלם שעות נוספות לפי התעריף השעתי    -

 הגבוה, חסרה קופה של רכיבי עבודה נוספת. 

 

 פועל ניקיון בבתי ספר יסודי אבן סינא,  –  29151560 אומימה כנאענה .15

 6נוכחית: , דרגה  01/09/2014ת. תחילת עבודה: 

 חסר ניכוי דמי חבר להסתדרות.

 

 פועל ניקיון בבית ספר יסודי אבן סינא,   – 28358893 עאידה כנעאנה .16

 + 6, דרגה נוכחית: 01/09/2008ת. תחילת עבודה: 

 חסר ניכוי דמי חבר להסתדרות, אין התאמה בין ותק בעבודה לתאריך תחילת עבודה. 
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 יון מחליפה בבי"ס יסודי אבן רושד, פועלת ניק  – 34847186 סמירה נסאר בדארנה .17

 , דרגה נוכחית: שעתית 01/12/2018ת. תחילת עבודה: 

לא ניתן להעסיק עובדת ניקיון מחליפה, אלא אם ההחלפה הינה בגין עובדת שנעדרת  

 מהעבודה לתקופה ארוכה. 

 

 פועלת ניקיון בבי"ס יסודי אבן רושד, – 33027459 נגוד סח .18

 , דרגה נוכחית: שעתית 01/10/2018ת. תחילת עבודה: 

מקבלת שכר שעתי במקום דירוג דרגה, לא ניתן להעסיק עובדת ניקיון מחליפה, אלא  

 אם ההחלפה הינה בגין עובדת שנעדרת מהעבודה לתקופה ארוכה. 

 

 מזכירת בי"ס יסודי בבי"ס יסודי אבן רושד,  –  65917080 כאמלה  סעדייה .19

 8נוכחית:   , דרגה01/09/2012ת. תחילת עבודה: 

 , חסרה קרן השתלמות, יש לברר זכאות לדרגה.  10%זכאית לקבל תוספת מזכירות 

 

 מנהלנית בבי"ס יסודי אלבירוני, – 29828464 יוסרה יאסין .20

 10, דרגה נוכחית: 01/09/1995ת. תחילת עבודה: 

כאשר החלו לקבל תוספת ענפית,   2017-תוספת זו בוטלה ב   -לא זכאית לגמול מנב''ס  

סעיף  חסר לפי  קופה  )  19ה  בלבד    2%ג  לפיצויים  מעסיק  הפרשת   + עובד   -הפרשת 

(. יש לברר זכאות לדרגה נוספת/דרגת שהייה )תלוי במס' הכיתות בבית הספר,  1.15%

 (.  7 - 11כיתות מתח דרגות + 20, מעל 7 - 10כיתות מתח דרגות + 19עד 

 

 ירוני, פועלת ניקיון בבי"ס יסודי אלב   – 23344229 עסלה יאסין .21

 , דרגה נוכחית: שעתית 01/12/2017ת. תחילת עבודה: 

מקבלת לפי שכר שעתי ולא לפי דירוג דרגה, לא ניתן להעסיק עובדת ניקיון מחליפה, 

 אלא אם ההחלפה הינה בגין עובדת שנעדרת מהעבודה לתקופה ארוכה. 

 

 אב בית בבי"ס יסודי אלבירוני,  – 39442132  בלאל סח .22

 6, דרגה נוכחית: 01/09/2017עבודה: ת. תחילת 

אין זכאות לאב בית לתוספת זו.  לא תהיה פגיעה בשכר   -יש לבטל תוספת מאמץ כפיים  

תגדל במקום זה תוספת שקלית אחוזית. חסר ניכוי דמי חבר להסתדרות. יש לבדוק   -

 זכאות לדרגה. 

 

 בירוני פועלת ניקיון בבתי ספר בבי"ס יסודי אל  – 28369676 דיאנה עאסלה .23

 + 8, דרגה נוכחית 01/10/1992ת. תחילת עבודה: 

לא זכאית לתוספת מאמץ כפיים, אין התאמה בין ותק עבודה מחושב לתאריך תחילת  

משרד   -  2002, בביקורת  8עבודה, מקבלת כפילות של קצובת נסיעות, מקבלת דרגה +

 . 7האוצר נתן הוראה להוריד אותה לדרגה +
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 פועל בלתי מקצועי בבי"ס יסודי אלבירוני,  –  34152249 סלאמה  עאסלה .24

 + 7, דרגה נוכחית 15/10/1999ת. תחילת עבודה: 

דרה   מקבל  כפיים,  מאמץ  לתוספת  זכאי  עובד  7לא   / ניקיון  לפועל  דרגות  כשמת   +

 .4  – 6אחזקה ללא סיווג מקצועי הוא בין +

 

 אב בית בבי"ס יסודי אלגזאלי,  –  23208192 סלימאן סדארנה .25

 6, דרגה נוכחית 01/09/2002ודה: ת. תחילת עב

אין זכאות לאב בית  לתוספת זו. לא תהיה פגיעה בשכר   -יש לבטל תוספת מאמץ כפיים  

תגדל במקום זה תוספת שקלית אחוזית. יש לבדוק זכאות לדרגה, חסר ניכוי דמי    -

 חבר להסתדרות, אין התאמה בין ותק בעבודה לתאריך תחילת עבודה. 

 

 מזכירת בי"ס יסודי בבי"ס יסודי אלגזאלי,  – 37315058 יסמין נמארנה .26

 6, דרגה נוכחית 01/02/2007ת. תחילת עבודה: 

מזכירות   לתוספת  ענפית    10%זכאית  בעבודה  10%ולתוספת  ותק  בין  אין התאמה   ,

 לתאריך תחילת עבודה, חסר ניכוי דמי חבר לוועד עובדים, יש לברר זכאות לדרגה. 

 

 מזכירת בי"ס יסודי בבי"ס יסודי אלגזאלי,  – 29882792 נאהד  עאסלה .27

 6, דרגה נוכחית 01/02/2000ת. תחילת עבודה: 

יש לברר זכאות לדרגה , חסר ניכוי דמי חבר להסתדרות, אין התאמה בין ותק בעבודה 

הפרשת עובד + הפרשת מעסיק   2%ג )19לתאריך תחילת עבודה, חסרה קופה לפי סעיף  

 (. 1.15% -לפיצויים בלבד 

 

 פועל ניקיון בבתי ספר בבי"ס יסודי אלזהראא,   – 32977837 גואהר דראושה .28

 + 6, דרגה נוכחית 01/09/2008ת. תחילת עבודה: 

 חסר ניכוי דמי חבר להסתדרות.

 

 שרת ראשי בבי"ס יסודי אלזהראא, – 59458968  חיר עאסלה .29

 + 9, דרגה נוכחית 01/06/1986ת. תחילת עבודה: 

אין זכאות לאב בית לתוספת זו. לא תהיה פגיעה בשכר   -אמץ כפיים  יש לבטל תוספת מ

תגדל במקום זה תוספת שקלית אחוזית. יש לשלם שעות נוספות לפי התעריף השעתי    -

משרד האוצר נתן הוראה   -  2002הגבוה, חסרה קופה של רכיבי עבודה נוספת. בביקורת  

 .9אך היא עדיין מקבלת דרגה +  8להוריד אותה לדרגה +

 

 פועלת ניקיון בבי"ס יסודי אלזהראא,   –  65917916 יוסרא עאסלה .30

 6, דרגה נוכחית 01/01/2018ת. תחילת עבודה: 

ענפית   קיבל   -   1.1.18, חסרה קרן השתלמות, תחילת עבודה  10%  -זכאית לתוספת 

 ( 4 - 6דרגה מירבית לפני הפ.ז.מ.      )מתח דרגות לפועל ניקיון +
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 פועלת ניקיון בבי"ס יסודי אלזהראא,  –  28162527  סיהאם עאסלה .31

 + 6, דרגה נוכחית 01/08/1993ת. תחילת עבודה: 

 אין התאמה בין ותק בעבודה לתאריך תחילת עבודה. 

 

 פועלת ניקיון בבי"ס יסודי אלזהראא,  – 33704693 עליא עאסלה .32

 + 6, דרגה נוכחית 01/10/2005ת. תחילת עבודה: 

 ה לתאריך תחילת עבודה. אין התאמה בין ותק בעבוד

 

 פועלת ניקיון מחליפה בבי"ס יסודי אלזהראא,  –  39520861 רופיידה עאסלה .33

 , דרגה נוכחית: שעתית 01/02/2019ת. תחילת עבודה: 

מקבלת שכר שעתי ולא דרוג ודרגה. לא ניתן להעסיק עובדת ניקיון מחליפה, אלא אם  

 לתקופה ארוכה. ההחלפה הינה בגין עובדת שנעדרת מהעבודה 

 

 מנהלנית בבי"ס יסודי אלזהראא,   - 56342413 אמאל  עברי .34

 9, דרגה נוכחית 15/11/1999ת. תחילת עבודה: 

כאשר החלו לקבל תוספת ענפית,   2017-תוספת זו בוטלה ב   -לא זכאית לגמול מנב''ס  

סעיף   לפי  קופה  )  19חסרה  בלבד    2%ג,  לפיצויים  הפרשת מעסיק   + עובד    -הפרשת 

(. יש לברר זכאות לדרגה נוספת/דרגת שהייה )תלוי במס' הכיתות בבית הספר,  1.15%

 (.  7 - 11כיתות מתח דרגות + 20, מעל 7 - 10כיתות מתח דרגות + 19עד 

 

 פועלת ניקיון בבי"ס יסודי חוסיין יאסין,  – 23407976 פדילה מועד .35

 , דרגה נוכחית: שעתית 01/10/2012ת. תחילת עבודה: 

ר שעתי ולא דרוג ודרגה, לא ניתן להעסיק עובדת ניקיון מחליפה, אלא אם  מקבלת שכ

 ההחלפה הינה בגין עובדת שנעדרת מהעבודה לתקופה ארוכה. 

 

 פועלת ניקיון בבי"ס חוסיין יאסין,  – 23193485  חלימה דיאב() נסאר .36

 + 6, דרגה נוכחית 25/09/1999ת. תחילת עבודה: 

סעיף   לפי  קופה  )  19חסרה  בלבד  הפרש  2%ג  לפיצויים  מעסיק  הפרשת   + עובד   -ת 

1.15%  .) 

 

 פועלת ניקיון בבי"ס חוסיין יאסין,   – 58586082 אנתסאר  נסאר .37

 8, דרגה נוכחית 01/08/1993ת. תחילת עבודה: 

כאשר מתח דרגות לפועל ניקיון הוא    8לא זכאית לתוספת מאמץ כפיים, מקבלת דרגה 

+6 – 4 . 

 

 בבי"ס חוסיין יאסין,  שרת ראשי – 57022857 עווד נסאר .38

 8, דרגה נוכחית 01/10/2001ת. תחילת עבודה: 

אין זכאות לאב בית לתוספת זו. לא תהיה פגיעה בשכר   –יש לבטל תוספת מאמץ כפיים  

 תגדל במקום זה תוספת שקלית אחוזית, חסר ניכוי דמי חבר להסתדרות.  –
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 ן, מנהלנית בבי"ס יסודי חוסיין יאסי – 32986838 ראניה  נסאר .39

 8, דרגה נוכחית 01/04/2007ת. תחילת עבודה: 

כאשר החלו  לקבל תוספת ענפית,   2017-תוספת זו בוטלה ב -לא זכאית לגמול מנב''ס 

חסר ניכוי דמי חבר להסתדרות, אין התאמה בין ותק בעבודה לתאריך תחילת עבודה,  

  19בבית הספר, עד  יש לברר זכאות לדרגה נוספת / דרגת שהייה )תלוי במס' הכיתות  

 (.  7 - 11כיתות מתח דרגות +  20, מעל 7 - 10כיתות מתח דרגות +

 

 פעול ניקיון בבי"ס יסודי חוסיין יאסין,   – 25844648 תהאני נסאר .40

 + 6, דרגה נוכחית 01/09/2008ת. תחילת עבודה: 

 חסר ניכוי דמי חבר להסתדרות.

 

 אסין, פועלת ניקיון בבי"ס חוסיין י  – 28156321 סיהאם סח .41

 , דרגה נוכחית: שעתית 01/10/2016ת. תחילת עבודה: 

מקבלת שכר שעתי ולא דירוג דרגה. לא ניתן להעסיק עובדת ניקיון מחליפה, אלא אם  

 ההחלפה הינה בגין עובדת שנעדרת מהעבודה לתקופה ארוכה. 

 

 פועלת ניקיון מחליפה בבי"ס יסודי חוסיין יאסין,  –  27595123 פאחרה סעדי .42

 , דרגה נוכחית: שעתית 01/10/2018עבודה:  ת. תחילת 

לא ניתן להעסיק עובדת ניקיון מחליפה, אלא אם ההחלפה הינה בגין עובדת שנעדרת  

 מהעבודה לתקופה ארוכה. 

 

 מזכירה א' בבי"ס יסודי חוסיין יאסין,   – 40157752 סוהא עאסלה .43

 6, דרגה נוכחית 01/09/2016ת. תחילת עבודה: 

 ברר זכאות לדרגה. חסר קרן השתלמות, יש ל

 

 פועל ניקיון בבי"ס יסודי חוסיין יאסין,   – 29753233 עליא עאסלה .44

 , דרגה נוכחית: שעתית 01/10/2017ת. תחילת עבודה: 

מקבלת שכר שעתי ולא דירוג דרגה. לא ניתן להעסיק עובדת ניקיון מחליפה, אלא אם  

 ההחלפה הינה בגין עובדת שנעדרת מהעבודה לתקופה ארוכה. 

 

 שרת ראשי בי"ס יסודי ראס אלעין,  –  27522713  סאלח אסמאעיל .45

 7, דרגה נוכחית 01/01/2007ת. תחילת עבודה: 

אין זכאות לאב בית  לתוספת זו.  לא תהיה פגיעה    -יש לבטל תוספת מאמץ כפיים  

תגדל במקום זה תוספת שקלית אחוזית,  אין התאמה בין ותק בעבודה לתאריך    -בשכר  

 יש לברר זכאות לדרגה.תחילת עבודה.  
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 פועלת ניקיון בבי"ס יסודי ראס אלעין,   – 56981061 אינסאף  יאסין .46

 + 6, דרגה נוכחית 01/10/1999ת. תחילת עבודה: 

סעיף   לפי  קופה  )  19חסרה  בלבד    2%ג  לפיצויים  מעסיק  הפרשת   + עובד    –הפרשת 

1.15% .) 

 

 יסודי ראס אלעין, פועלת ניקיון בבי"ס  – 58522293 מאגדה יאסין .47

 + 6, דרגה נוכחית 01/04/2012ת. תחילת עבודה: 

 חסר ניכוי דמי חבר להסתדרות.

 

 

 פועלת ניקיון בבי"ס יסודי ראס אלעין,   -  25840943 פאטמה יאסין .48

 + 6, דרגה נוכחית 01/01/2009ת. תחילת עבודה: 

 חסר ניכוי דמי חבר להסתדרות.

 

 בי"ס יסודי ראס אלעין,מזכירת  –  58983115 חוריה נסאר .49

 10, דרגה נוכחית 01/12/1989ת. תחילת עבודה: 

כאשר החלו  לקבל תוספת ענפית,   2017-תוספת זו בוטלה ב -לא זכאית לגמול מנב''ס 

סעיף   לפי  קופה  )  19חסרה  בלבד    2%ג  לפיצויים  מעסיק  הפרשת   + עובד   -הפרשת 

 . 10(. יש לברר זכאות לדרגה אישית +1.15%

 

 מזכיר בי"ס יסודי ראס אלעין,  –  37318409 חמדמו נסאר .50

 6, דרגה נוכחית 01/12/2010ת. תחילת עבודה: 

ענפית   לתוספת  עבודה  10%זכאי  שעות  על  תשלום  מקבל  לדרגה,  זכאות  לברר  יש   ,

₪, אין התאמה בין ותק בעבודה לתאריך תחילת עבודה, חסר ניכוי דמי   56בתעריף  

 חבר לוועד עובדים. 

 

 פועלת ניקיון בבי"ס יסודי ראס אלעין,   –  76319102 סמיה נסאר .51

 , דרגה נוכחית: שעתית 01/03/2012ת. תחילת עבודה: 

מקבלת שכר שעתי ולא דירוג דרגה. לא ניתן להעסיק עובדת ניקיון מחליפה, אלא אם  

 ההחלפה הינה בגין עובדת שנעדרת מהעבודה לתקופה ארוכה. 

 

 פועלת ניקיון בבי"ס יסודי ראס אלעין,    - 23241763 פרגה נסאר .52

 6, דרגה נוכחית 01/09/2000ת. תחילת עבודה: 

הפרשת עובד + הפרשת    2%ג )   19, חסרה קופה לפי סעיף  6יש לברר זכאות לדרגה +

 (. 1.15% -מעסיק לפיצויים בלבד 
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 שרת ראשי בבי"ס יסודי ראש אלעין, – 29150901 יוסף עאסלה .53

 7, דרגה נוכחית: +01/09/2007ת. תחילת עבודה: 

אין זכאות לאב בית  לתוספת זו. לא תהיה פגיעה בשכר   -יש לבטל תוספת מאמץ כפיים  

לתאריך   - בעבודה  ותק  בין  התאמה  אין  אחוזית.   שקלית  תוספת  זה  במקום  תגדל 

 . 10%תחילת עבודה,                  זכאי לתוספת ענפית 

 ן בבתי ספר חט"ב אבן חלדון, פועלת ניקיו  – 58578337אחמד מונא   .54

 6, דרגה נוכחית + 01/10/2009ת. תחילת עבודה: 

 חסר ניכוי דמי חבר להסתדרות.

 

 לבורנטית בחט"ב אבן חלדון,  – 315799114חלאילה סחר  .55

 36, דרגה נוכחית 01/03/2019ת. תחילת עבודה: 

 -  39דרגות +)מתח    37צריכה להיות בדרוג הלבורנטים, דרגה תחילית    -עובדת חדשה  

(, לא זכאית לתוספת סיכון ולא לתוספת מאמץ כפיים, חסר קרן השתלמות, חסר 37

 ניכוי דמי חבר להסתדרות. 

 

 פועלת ניקיון בבתי ספר, חט"ב אבן חלדון,  – 57607632נעאמנה נגאח  .56

 6, דרגה נוכחית 01/09/2011ת. תחילת עבודה: 

 נוספת. , חסר קופה של רכיבי עבודה6לברר זכאות לדרגה + 

 

 מזכירת בי"ס חטיבות, חט"ב אבן חלדון,  –  200692390 אינאס עאסלה .57

 6, דרגה נוכחית 01/08/2012ת. תחילת עבודה: 

, חסרה  10%  -,  זכאית לתוספת ענפית  10%  - זכאית לדרגה, זכאית לתוספת מזכירות  

בגביית קרן השתלמות, חסר ניכוי דמי חבר להסתדרות, במידה ומתעסקת בתפקידה  

 תהיה זכאית גם לתוספת מנקו.  -כספים במזומן ו/או בהמחאות 

 

 שרת ראשי בבי"ס חט"ב אבן חלדון,  – 59949743  חדר עאסלה .58

 9, דרגה נוכחית + 01/02/1995ת. תחילת עבודה: 

אין זכאות לשרת / אב בית לתוספת זו. לא תהיה פגיעה   -יש לבטל תוספת מאמץ כפיים  

משרד האוצר נתן    -  2002וספת שקלית אחוזית. בביקורת  תגדל במקום זה ת   -בשכר  

 .9אך עדיין מקבל דרגה + 7הוראה להוריד אותו לדרגה +

 

 פועלת ניקיון בחט"ב אלבוכארי, – 25952292  אמינה חוטבא .59

 , דרגה נוכחית: שעתית 01/10/2016ת. תחילת עבודה: 

עובדת ניקיון מחליפה , אלא  מקבלת שכר שעתי במקום דרוג ודרגה. לא ניתן להעסיק  

 אם ההחלפה הינה בגין עובדת שנעדרת מהעבודה לתקופה ארוכה. 
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 ספרנית ביה"ס בחט"ב אלבוכארי, – 32981854 עאישה  נסאר .60

 37, דרגה נוכחית 01/10/2009ת. תחילת עבודה: 

 יש לבצע בירור זכאות לדרגה.

 לבורנטית בחט"ב אלבוכארי,  – 21811930 אמירה עאסלה .61

 37, דרגה נוכחית 01/09/2000תחילת עבודה:  ת.

האוצר נתן    -  2002, לברר זכאות לתוספת ענפית, בביקורת   37לברר זכאות לדרגה + 

מקבלת  עדיין  העובדת  סיכון,  ותוספת  ולבטל  כפיים  מאמץ  תוספת  לבטל  הוראה 

סעיף   לפי  קופה  חסרה  לבטלן!  יש  אלו,  )   19תוספות  הפרשת   2%ג   + עובד  הפרשת 

 (.     1.15% -לפיצויים בלבד מעסיק 

 

 לבורנטית בחט"ב אלבוכארי,   – 203680541 אמל  עאסלה .62

 38, דרגה נוכחית 01/10/2016ת. תחילת עבודה: 

לתוספת  זכאות  לברר  כפיים,  מאמץ  לתוספת  זכאית  לא  סיכון,  לתוספת  זכאית  לא 

 ענפית, חסרה קרן השתלמות, חסר ניכוי דמי חבר להסתדרות.

 

 שרת ראשי בבי"ס חט"ב אלבוכארי, – 55182646  גמיל עאסלה .63

 9, דרגה נוכחית + 01/10/1994ת. תחילת עבודה: 

אין זכאות לשרת / אב בית לתוספת זו. לא תהיה פגיעה   -יש לבטל תוספת מאמץ כפיים  

משרד האוצר נתן    -  2002תגדל במקום זה תוספת שקלית אחוזית. בביקורת    -בשכר  

 .9אך הוא עדיין מקבל דרגה + 8הוראה להוריד אותו לדרגה  

 

 מזכירת בי"ס חט"ב אלבוכארי, – 23251234  לביבה עלי .64

 9, דרגה נוכחית + 01/09/1995ת. תחילת עבודה: 

תוספת ספיגה יש להגדיר כרכיב עבודה נוספת, חסרה קופה של רכיבי עבודה נוספת,  

 וספת ענפית. כאשר החלו  לקבל ת 2017-תוספת זו בוטלה ב  -לא זכאית לגמול מנב''ס 

 

 שרת ראשי בבי"ס חט"ב אלבטוף,  –  52448834 סעיד בושנאק .65

 8, דרגה נוכחית + 01/09/1995ת. תחילת עבודה: 

אין זכאות לשרת / אב בית לתוספת זו. לא תהיה פגיעה   -יש לבטל תוספת מאמץ כפיים  

  תגדל במקום זה תוספת שקלית אחוזית. שעות נוספות מחושב לפי תעריף שעתי  -בשכר  

 נמוך ולא לפי הגבוה, חסר קופת גמל של רכיבי עבודה נוספת.

 

 

 לבורנטית בחט"ב אלבטוף, –  39113675  אנסאר דראושה .66

 37, דרגה נוכחית 01/10/2012ת. תחילת עבודה: 

לברר זכאות לדרגה, לא זכאית לתוספת סיכון, לא זכאית לתוספת מאמץ כפיים, לברר  

דמי   ניכוי  חסר  ענפית,  לתוספת  לוועד  זכאות  חבר  דמי  ניכוי  חסר  להסתדרות,  חבר 

 עובדים. 

 



20 
 

 

 מזכירת בי"ס חט"ב אלבטוף, –  40748048  אחלאם נעאמנה .67

 7, דרגה נוכחית 01/09/2009ת. תחילת עבודה: 

 לברר זכאות לדאגה, חסר ניכוי דמי חבר להסתדרות.

 

 פועלת ניקיון בבי"ס חט"ב אלבטוף,   – 56937980  פוזייה נעאמנה .68

 8, דרגה נוכחית 01/09/1995עבודה: ת. תחילת 

סעיף   לפי  קופה  )  19חסרה  בלבד    2%ג  לפיצויים  מעסיק  הפרשת   + עובד   -הפרשת 

אך עדיין    6משרד האוצר נתן הוראה להוריד אותה לדרגה +  -   2002(. בביקורת  1.15%

 . 8מקבלת דרגה  

 

 מזכירת בי"ס חט"ב אלבטוף,  – 36443919 חולוד עותמאן .69

 9, דרגה נוכחית + 01/02/1999עבודה: ת. תחילת 

סעיף   לפי  קופה  )  19חסרה  בלבד    2%ג  לפיצויים  מעסיק  הפרשת   + עובד   -הפרשת 

 (. חסר ניכוי דמי חבר להסתדרות. 1.15%

 

 פועלת ניקיון בבי"ס חט"ב אלבטוף,  – 28169605 אזדהאר קראקרה .70

   7, דרגה נוכחית 01/09/2011ת. תחילת עבודה: 

 7מקבלת דרגה  

 

 פועלת ניקיון בבי"ס חט"ב אלבטוף,  – 24727331 ופיקה ששל .71

 8, דרגה נוכחית 01/09/1995ת. תחילת עבודה: 

דרגה   סעיף    8מקבלת  לפי  קופה  )  19חסרה  מעסיק   2%ג  הפרשת   + עובד  הפרשת 

 (. 1.15% -לפיצויים בלבד 

 

 חינוך ילדים ונוער בסיכון, -מנהלת  –  200944221 ספוות אברהים .72

 B.A, דרגה נוכחית: דירוג חינוך ונוער 01/03/2019ת. תחילת עבודה: 

אין לשלם גמול השתלמות באחוזים, חסרה קרן השתלמות, חסר ניכוי דמי חבר לוועד  

 עובדים. 

 

 ליווי הסעות,  –מלווה לתלמיד בהסעות  –  29922630  בותאינה בכריה .73

 6, דרגה נוכחית 01/02/2018ת. תחילת עבודה: 

 - שעות בין הסעות הבוקר להסעות שלאחר סיום הלימודים    3הפסקה מעל   במידה ויש

 תהיה זכאית לתוספת פיצול, חסר תשלום קצובת נסיעות.
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 ליווי הסעות,  – מלווה לתלמיד בהסעות   – 201287869 נידאא גנאיים .74

 6, דרגה נוכחית 01/09/2012ת. תחילת עבודה: 

יש לפתוח לה קרן השתלמות. במידה ויש    -  2012לברר זכאות לדרגה, עובדת משנת  

מעל   הלימודים    3הפסקה  סיום  שלאחר  להסעות  הבוקר  הסעות  בין  תהיה   -שעות 

 זכאית לתוספת פיצול. 

 

 

 ליווי הסעות,  – מלווה לתלמיד בהסעות   - 32776874  אימאן דראושה .75

 6, דרגה נוכחית 01/12/2007ת. תחילת עבודה: 

יש לפתוח לה קרן השתלמות. במידה ויש    -  2007משנת  לברר זכאות לדרגה, עובדת  

מעל   הלימודים    3הפסקה  סיום  שלאחר  להסעות  הבוקר  הסעות  בין  תהיה   -שעות 

 זכאית לתוספת פיצול, חסר תשלום קצובת נסיעות. 

 

 ליווי הסעות,  –מלווה לתלמיד בהסעות  -  52571197 אמינה הייב .76

 6, דרגה נוכחית 01/09/2015ת. תחילת עבודה: 

יש לפתוח לה קרן השתלמות. במידה ויש    -  2015לברר זכאות לדרגה, עובדת משנת  

מעל   הלימודים    3הפסקה  סיום  שלאחר  להסעות  הבוקר  הסעות  בין  תהיה   -שעות 

 זכאית לתוספת פיצול. חסר ניכוי דמי חבר להסתדרות, חסר תשלום קצובת נסיעות. 

 

 ליווי הסעות,  –מלווה לתלמיד בהסעות  - 39309380 גיהאן זבידה .77

 6, דרגה נוכחית 01/10/2018ת. תחילת עבודה: 

 - שעות בין הסעות הבוקר להסעות שלאחר סיום הלימודים    3במידה ויש הפסקה מעל  

 תהיה זכאית לתוספת פיצול. חסר תשלום קצובת נסיעות.

 

 ליווי הסעות,  –מלווה לתלמיד בהסעות  -  40158180 סוהא חטיב .78

 6, דרגה נוכחית 01/09/2006ת. תחילת עבודה: 

יש לפתוח לה קרן השתלמות. במידה ויש    -  2006לברר זכאות לדרגה, עובדת משנת  

מעל   הלימודים    3הפסקה  סיום  שלאחר  להסעות  הבוקר  הסעות  בין  תהיה   -שעות 

בעבודה   ותק  בין  התאמה  אין  נסיעות.  קצובת  תשלום  חסר  פיצול.  לתוספת  זכאית 

 תחילת עבודה.לתאריך 

 

 מלווה ילד בודד בהסעות,  – 58197658 בנאן יאסין .79

 , דרגה נוכחית: שעתית 01/12/2018ת. תחילת עבודה: 

 עובדת שעתית לפי שכר מינימום ולא לפי דירוג דרגה, חסר תשלום קצובת נסיעות. 
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 ליווי הסעות,   –מלווה לתלמיד בהסעות  – 34632521 דלאל כנאענה .80

 6, דרגה נוכחית 01/09/2006עבודה: ת. תחילת 

לברר זכאות לדרגה, אין התאמה בין ותק בעבודה לתאריך תחילת עבודה, במידה ויש 

מעל   הלימודים    3הפסקה  סיום  שלאחר  להסעות  הבוקר  הסעות  בין  תהיה   -שעות 

 זכאית לתוספת פיצול. 

 

 ליווי הסעות,  –מלווה לתלמיד בהסעות  -  32770240 אמאל נסאר .81

 6, דרגה נוכחית 01/01/2014לת עבודה: ת. תחי

מעל   הפסקה  ויש  במידה  לדרגה,  זכאות  להסעות    3לברר  הבוקר  הסעות  בין  שעות 

הלימודים   סיום  חבר    - שלאחר  דמי  ניכוי  חסר  פיצול,  לתוספת  זכאית  תהיה 

 להסתדרות, חסר תשלום קצובת נסיעות. 

 

 ות, ליווי הסע –מלווה לתלמיד בהסעות  – 200402154 פאיזה סח .82

 6, דרגה נוכחית 01/12/2013ת. תחילת עבודה:  .83

יש לפתוח לה קרן השתלמות, במידה ויש    -  2013לברר זכאות לדרגה, עובדת משנת  

מעל   הלימודים    3הפסקה  סיום  שלאחר  להסעות  הבוקר  הסעות  בין  תהיה   -שעות 

 זכאית לתוספת פיצול, חסר תשלום עבור קצובת נסיעות. 

 

 ליווי הסעות,  –מלווה לתלמיד בהסעות  –   39148234 אחלאם עאסלה .84

 6, דרגה נוכחית 01/10/2014ת. תחילת עבודה: 

 - שעות בין הסעות הבוקר להסעות שלאחר סיום הלימודים    3במידה ויש הפסקה מעל  

תהיה זכאית לתוספת פיצול, חסר תשלום עבור קצובת נסיעות, חסר ניכוי דמי חבר 

 להסתדרות. 

 

 ליווי הסעות,  –מלווה לתלמיד בהסעות   – 206188948 אסמהאן עאסלה .85

 6, דרגה נוכחית 07/02/2018ת. תחילת עבודה: 

 - שעות בין הסעות הבוקר להסעות שלאחר סיום הלימודים    3במידה ויש הפסקה מעל  

 תהיה זכאית לתוספת פיצול, חסר תשלום קצובת נסיעות, חסר קרן השתלמות . 

 

 ליווי הסעות,  –מלווה לתלמיד בהסעות  – 40928327 היא  עאסלה .86

   6, דרגה נוכחית 01/10/2014ת. תחילת עבודה: 

 - שעות בין הסעות הבוקר להסעות שלאחר סיום הלימודים    3במידה ויש הפסקה מעל  

תהיה זכאית לתוספת פיצול, חסר תשלום עבור קצובת נסיעות, חסר קרן השתלמות, 

 יש לברר זכאות לדרגה.

 

 ליווי הסעות,  – מלווה לתלמיד בהסעות   –  586677231 ורדה עאסלה .87

 6, דרגה נוכחית 01/09/2017ת. תחילת עבודה: 

 - שעות בין הסעות הבוקר להסעות שלאחר סיום הלימודים    3במידה ויש הפסקה מעל  

 תהיה זכאית לתוספת פיצול, חסר תשלום עבור קצובת נסיעות, יש לברר זכאות לדרגה. 
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 ליווי הסעות,   –מלווה לתלמיד בהסעות  – 58206244  נגמה עאסלה .88

 6, דרגה נוכחית 01/02/2011ת. תחילת עבודה: 

 - שעות בין הסעות הבוקר להסעות שלאחר סיום הלימודים    3במידה ויש הפסקה מעל  

תהיה זכאית לתוספת פיצול, חסר תשלום עבור קצובת נסיעות, חסר קרן השתלמות , 

 יש לברר זכאות לדרגה.

 

 מלווה לתלמיד בהסעות,  –  319060158 סוהיר עאסלה .89

 6, דרגה נוכחית 01/02/2018ת. תחילת עבודה: 

 - שעות בין הסעות הבוקר להסעות שלאחר סיום הלימודים    3במידה ויש הפסקה מעל  

תהיה זכאית לתוספת פיצול, חסר תשלום עבור קצובת נסיעות, חסר קרן השתלמות, 

 ניכוי לוועד עובדים והסתדרות.

 

 ליווי הסעות,  –מלווה לתלמיד בהסעות  –  21829718 רונא היןשא .90

 6, דרגה נוכחית 01/10/2009ת. תחילת עבודה: 

 - שעות בין הסעות הבוקר להסעות שלאחר סיום הלימודים    3במידה ויש הפסקה מעל  

תהיה זכאית לתוספת פיצול, חסר תשלום עבור קצובת נסיעות, חסר קרן השתלמות, 

 רגה.יש לברר זכאות לד

 

 ליווי הסעות,  –מלווה לתלמיד בהסעות  -  27606359 אכלאס שחאדה .91

 6, דרגה נוכחית 01/01/2000ת. תחילת עבודה: 

 - שעות בין הסעות הבוקר להסעות שלאחר סיום הלימודים    3במידה ויש הפסקה מעל  

 תהיה זכאית לתוספת פיצול, חסר תשלום עבור קצובת נסיעות, יש לברר זכאות לדרגה. 

 

 ליווי הסעות,  –מלווה לתלמיד בהסעות  –  59947762 רוקיה  שמאלנה .92

 7, דרגה נוכחית + 01/02/1995ת. תחילת עבודה: 

- שעות בין הסעות הבוקר להסעות שלאחר סיום הלימודים    3במידה ויש הפסקה מעל  

סעיף  ת לפי  קופה  לדרגה. חסרה  זכאות  לברר  פיצול,  לתוספת  זכאית  )  19היה   2%ג 

 (. 1.15% - הפרשת עובד + הפרשת מעסיק לפיצויים בלבד 

 

 , מלווה מחליפה בהסעות במועדונית אלאמל –  29839065 לובנה עובידזועבי .93

 .B.A, דרגה נוכחית: דירוג חינוך ונוער 01/09/2000ת. תחילת עבודה: 

לא ניתן להעסיק מלוות מחליפות ,אלא כקבועה בדירוג מנהלי. יש לעדכן אחוזי הפרשה  

 לפנסיה. 
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 אם בית במועדונית אלאמל,   – 59469189 אמינה שלש .94

 7, דרגה נוכחית + 01/09/2000ת. תחילת עבודה: 

לפי  מקבלת שעות   ולא לפי    100%משמרת שניה  בנוסף, משמרת 20%תעריף שעתי   .

שניה צריכה להיות מופרשת לקופת רכיבי עבודה נוספת ולא לקרן פנסיה, יש לפתוח  

 קופה זו לעובדת. 

 

 מנהלת במועדונית אלבית אלדאפא, – 24739922  כמיליה חורי .95

 אלבית אלדאפא,  , דרגה נוכחית: מנהלת במועדונית01/04/1996ת. תחילת עבודה: 

 גמול ניהול.  - 25%ישנה חריגת שכר, לא זכאית ל -לפי התפקיד 

 

 מנהלת במועדונית אלמחבה,   – 43222173  תגריד עאסלה .96

 .B.A, דרגה נוכחית: דירוג חינוך ונוער 01/06/2007ת. תחילת עבודה: 

התפקיד   ל  -לפי  זכאית  לא  שכר,  חריגת  אחוזי   -  25%ישנה  לעדכן  יש  ניהול,  גמול 

, הפרשה לפיצויים תקינה(, 7.5%  -, מעסיק  7%  -הפרשות לתגמולים בקרן פנסיה )עובד  

 (.5%-5%חסרה קופת גמל של החזר הוצאות )

 

 שרת ראשי בי"ס מחוננים,   –  52448834 סעיד בושנאק .97

 8, דרגה נוכחית + 01/09/1995ת. תחילת עבודה: 

בית לתוספת זו. לא תהיה פגיעה אין זכאות לשרת / אב    -יש לבטל תוספת מאמץ כפיים  

תגדל במקום זה תוספת שקלית אחוזית. יש לחשב שעות נוספות לפי התעריף   -בשכר  

 המורחב, חסר קופת עבודה נוספת עבור השעות הנוספות. 

 

 פועל ניקיון בבי"ס מחוננים,   – 34820183 סוקנייה חטיב .98

   6, דרגה נוכחית 01/11/2011ת. תחילת עבודה: 

 , חסר דמי חבר להסתדרות. 6צריך להיות בדרגה +

 

 מינהל חינוך,  –מזכירה א   – 25858911  היאם בדארנה .99

 7, דרגה נוכחית 06/03/2019ת. תחילת עבודה: 

פי התלוש היא -לא זכאית לתוספת ענפית היות וזאת תוספת למזכירת בית ספר ועל

 ירת בית ספר. איננה מזכ

 

 

 

 מינהל חינוך, –מנהל מחלקת חינוך  – 53790366 גבר נסאר .100

 .M.A, דרגה נוכחית 01/09/1981ת. תחילת עבודה: 

השכר על פניו אינו   מדוע אינו בדירוג מנהלי מחלקות בחינוך, חסר זיכוי ימי מחלה,

והפרשה    חלק העובד. יש לבטל ניכוי  7%אחוז הניכוי לקרן פנסיה צריך להיות   תקין,

 ג כי העובד בפנסיה צוברת . חסר תשלום לארגון עובדים.  19לפי תקנה  
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 מעגן גני ילדים,  –שרת ראשי בבי"ס   – 40381204 סוזאן בדארנה .101

 8, דרגה נוכחית + 01/09/1995ת. תחילת עבודה: 

לא זכאי לתוספת מאמץ כפיים, חסרה קופה של רכיבי עבודה נוספת, יש לחשב שעות 

 פי תעריף מורחב ולהפריש לקופה עבודה נוספת.-על נוספות 

 

 מעגן גני ילדים, –סייעת לגננת א'  – 301511333  אמל יאסין .102

 . תקין 6, דרגה נוכחית 01/12/2018ת. תחילת עבודה: 

 

 מעגן גני ילדים,  –סייעת טיפולית צמודה  – 29769247 גנאין נסאר .103

 6, דרגה נוכחית 01/11/2017ת. תחילת עבודה: 

 זכאית לתוספת סייעות.  חסרה קרן השתלמות. 

 

 מעגן גני ילדים,  –סייעת טיפולית בכיתה א  – 203413992 לנא  נסאר .104

   6, דרגה נוכחית 07/12/2018ת. תחילת עבודה: 

 זכאית לתוספת סייעות. 

 

 מעגן גני ילדים,  – עוזרת גננת מחליפה  – 34008706  עולא עאסלה .105

 6, דרגה נוכחית 01/01/2002ת. תחילת עבודה: 

 זכאית לתוספת סייעות. 

 

 

 מעדונית,  –אם בית  –  29130077 פאדיה אסמאעיל .106

 6, דרגה נוכחית 01/03/2006ת. תחילת עבודה: 

משמרת שניה, יש זכאות   20%זכאית לתוספת    –במידה ומשמשת כאם בית במועדונית  

 לדרגה. 

 

 גן גני ילדים, מע –שרת ראשי בבי"ס   – 40381204 סוזאן בדארנה .107

 6, דרגה נוכחית 01/10/2008ת. תחילת עבודה: 

 זכאית לתוספת סייעות. 

 מעדונית,  –אם בית   – 27600261 פריאל  עאסלה .108

   6, דרגה נוכחית 01/04/2011ת. תחילת עבודה: 

משמרת שניה . זכאות   20%זכאית לתוספת    - במידה  ומשמשת כאם בית במועדונית  

 לדרגה . 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –סייעת טיפולית  –  29862059 גזאלה אבראהים .109

 5, דרגה נוכחית 01/01/2013ת. תחילת עבודה: 

 וחסרה קרן השתלמות. יש לברר זכאות לדרגה.  10%חסר תוספת סייעות 
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 סייעות כיתות חינוך מיוחד,   –סייעת טיפולית בכיתה א  –  36327872 גמילה  אברהים .110

 6, דרגה נוכחית 01/05/2008עבודה: ת. תחילת 

 , יש לברר זכאות לדרגה.10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –סייעת טיפולית בכיתה א  – 59999698 ופאא אחמד .111

   7, דרגה נוכחית 01/02/2001ת. תחילת עבודה: 

 לא זכאית לתוספת כפיים. 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –טיפולית צמודה סייעת   – 59881516 כותר אחמד .112

 5, דרגה נוכחית 01/10/2007ת. תחילת עבודה: 

 , יש לברר זכאות לדרגה.10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,   –סייעת טיפולית בכיתה א   – 40160368 מונתהא  אחמד .113

 7, דרגה נוכחית + 07/11/1999ת. תחילת עבודה: 

 לקצובת נסיעות לבדוק זכאות

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  – סייעת טיפולית צמודה   -  29197738 אמינה בדארנה .114

   6, דרגה נוכחית + 01/10/1999ת. תחילת עבודה: 

 חסרה תוספת ענפית 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –סייעת לגננת   – 40381204 סוזאן בדארנה .115

 6נוכחית , דרגה  01/10/2008ת. תחילת עבודה: 

 זכאית לתוספת סייעות. 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,   – – 26457010 נאדרה בדראן .116

 7, דרגה נוכחית + 01/11/1997ת. תחילת עבודה: 

 ג.  19חסרה קופה לפי סעיף  

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  – סייעת טיפולית צמודה   - 201292802  ראנדה געידה .117

 6, דרגה נוכחית 01/07/2013ת. תחילת עבודה: 

 וחסרה קרן השתלמות.   10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –מלווה ילד בודד  –  301530754 אולפת דגש .118

 6, דרגה נוכחית 08/11/2018ת. תחילת עבודה: 

 . 10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –סייעת טיפולית צמודה  –  311475305  ולאא דראושה .119

 6, דרגה נוכחית 01/09/2015ת. תחילת עבודה: 

 וחסרה קרן השתלמות.   10%חסרה תוספת סייעות 
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 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  – סייעת טיפולית צמודה   - 37032067 סולפא חוטבא .120

   6, דרגה נוכחית 01/10/2017ת. תחילת עבודה: 

 . 10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –סייעת טיפולית בכיתה א  – 58911793  יהרינ חורי .121

 7, דרגה נוכחית +01/01/2001ת. תחילת עבודה 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –סייעת טיפולית צמודה  - 28162782 ערביה חטיב .122

 5, דרגה נוכחית 01/11/2011ת. תחילת עבודה: 

 . 10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –מלווה ילד בודד  – 201177490 לילא חטיני .123

   6, דרגה נוכחית 01/09/2018ת. תחילת עבודה: 

 . 10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –סייעת  – 24728487 חמדה יאסין .124

 8, דרגה נוכחית + 01/04/1994ת. תחילת עבודה: 

 . 10%חסרה תוספת סייעות לא זכאית לתוספת כפיים, 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –סייעת טיפולית צמודה  - 25793498  חנסא יאסין .125

 6, דרגה נוכחית 01/09/2002ת. תחילת עבודה: 

 . 10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,   –סייעת טיפולית בכיתה א   - 34846741 פאדיה  להואני .126

 6, דרגה נוכחית 01/09/1998ת. תחילת עבודה: 

 ג, יש לבדוק זכאות לדרגה.  19חסרה קופה לפי סעיף  

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,   –סייעת טיפולית צמודה  - 34802066 רימונדה מוסטפא .127

 5, דרגה נוכחית 01/01/2012ת. תחילת עבודה: 

 , יש לבדוק זכאות לדרגה. 10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –סייעת טיפולית בכיתה א  -  28355535 ופא מועד .128

 7, דרגה נוכחית 16/10/2010ת. תחילת עבודה: 

 לא זכאית לתוספת כפיים 
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 סייעות כיתות חינוך מיוחד,   –סייעת טיפולית בכיתה א  -   204215156 אפנאן נמארנה .129

   6, דרגה נוכחית 01/10/2016ת. תחילת עבודה: 

 .10%חסרה קרן השתלמות, חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  – סייעת טיפולית צמודה   -  32888596 תחריר נמארנה .130

 6, דרגה נוכחית 01/12/2006ת. תחילת עבודה: 

 לברר זכאות לדרגה.  10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –סייעת טיפולית צמודה  - 23866045 אימאן נסאר .131

 6, דרגה נוכחית 17/12/2016ת. תחילת עבודה: 

 לברר זכאות לדרגה.  10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,   –מלווה ילד בודד  – 32985764 גאדה נסאר .132

 6, דרגה נוכחית 17/09/2018ת. תחילת עבודה: 

 , זכאית לקרן השתלמות. 10%תוספת סייעות חסרה 

 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –מלווה לתלמיד  – 40756942  נגאת נסאר .133

 6, דרגה נוכחית 01/12/2018ת. תחילת עבודה: 

 . 10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –סייעת טיפולית בכיתה א   - 300539061  רנא נסאר .134

   7, דרגה נוכחית 10/10/2010ת. תחילת עבודה: 

 לא זכאית לתוספת כפיים. 

 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  – מלווה לילד בודד   – 43222124 הנאא נעאמנה .135

 6, דרגה נוכחית 01/09/2018ת. תחילת עבודה: 

 , חסרה קצובת נסיעות. 10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –לתלמיד מלווה   – 27638642 רחאב נעאמנה .136

 6, דרגה נוכחית 01/09/2001ת. תחילת עבודה: 

 , חסרה קצובת נסיעות. 10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,    –מלווה ילד בודד  – 21812151 אחלאם סח .137

 ,  01/03/2012ת. תחילת עבודה: 

 . לא תקין  –שעתית לפי שכר מינימום  2012עובדת מ
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 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –סייעת טיפולית צמודה  – 34760280 עאידה סח .138

 6, דרגה נוכחית 01/06/2014ת. תחילת עבודה: 

 . 10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,   –סייעת טיפולית צמודה  - 28174506  אבתסאם עאסלה .139

 6, דרגה נוכחית 01/10/2017ת. תחילת עבודה: 

 , זכאית לקרן השתלמות. 10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,   –סייעת טיפולית צמודה  –  307982157 בושרא עאסלה .140

 5, דרגה נוכחית 01/03/2014ת. תחילת עבודה: 

 , יש לברר זכאות לדרגה.10%חסרה תוספת סייעות 

 

 כיתות חינוך מיוחד,  סייעות  –סייעת טיפולית בכיתה א   -  315799338 בראא  עאסלה .141

 6, דרגה נוכחית 01/09/2014ת. תחילת עבודה: 

 . 10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –מלווה ילד בודד  – 39121231 דיאא עאסלה .142

 6, דרגה נוכחית 01/09/2018ת. תחילת עבודה: 

 , יש לבדוק זכאות לקצובת נסיעות. 10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,   –סייעת טיפולית צמודה   – 37186772 דלאל עאסלה .143

 6, דרגה נוכחית 01/09/2011ת. תחילת עבודה: 

 , יש לבדוק זכאות לדרגה. 10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,   –סייעת טיפולית צמודה   - 40946154 הזאר  עאסלה .144

 6דרגה נוכחית + , 16/12/1999ת. תחילת עבודה: 

יש טעות בחישוב רכיבי השכר בתלוש, לפנות למלם לבדיקה, רכיבי שכר חושבו באופן 

 שגוי )רכיבי השכר מופיעים בשתי שורות(. 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –מלווה ילד בודד   - 27630912 חדיגה  עאסלה .145

 5, דרגה נוכחית 01/01/2001ת. תחילת עבודה: 

 , יש לבדוק זכאות לדרגה. 10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,   –מלווה ילד בודד  -  33380312  סמאהר עאסלה .146

 6, דרגה נוכחית + 01/02/1999ת. תחילת עבודה: 

 ג.  19חסרה קופה לפי סעיף  
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 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  – סייעת טיפולית צמודה   - 32748642 ספייה עאסלה .147

 6, דרגה נוכחית 01/09/2010ת. תחילת עבודה: 

 , יש לבדוק זכאות לדרגה. 10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,   –סייעת טיפולית צמודה  - 308187319 ערין עאסלה .148

 5, דרגה נוכחית 01/03/2014ת. תחילת עבודה: 

 , יש לבדוק זכאות לדרגה. 10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –ת טיפולית צמודה סייע -  36654275 רים עאסלה .149

 5, דרגה נוכחית 01/02/2014ת. תחילת עבודה: 

 , יש לבדוק זכאות לדרגה. 10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –סייעת טיפולית צמודה   - 25789397 אמאל  עבאס .150

 6, דרגה נוכחית 01/12/2013ת. תחילת עבודה: 

 . 10%תוספת סייעות חסרה 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –סייעת טיפולית בכיתה א  – 32855132 רחאב עווד .151

 5, דרגה נוכחית 01/09/2012ת. תחילת עבודה: 

 . 10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,   –סייעת טיפולית צמודה  - 300869500 פאטמה עלי .152

 5, דרגה נוכחית 01/02/2018ת. תחילת עבודה: 

 , חסרה קרן השתלמות. 10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –מלווה ילד בודד   –  36874337 מרוה שלאעטה .153

 6, דרגה נוכחית 01/09/2014ת. תחילת עבודה: 

 , יש לברר זכאות לדרגה.10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  –טיפולית צמודה סייעת  – 59008524 אמנה שלש .154

 8, דרגה נוכחית + 01/11/1991ת. תחילת עבודה: 

 לא זכאית לתוספת כפיים. 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,   –סייעת טיפולית צמודה  - 300775590 נאורס שלש .155

 5, דרגה נוכחית 01/11/2012ת. תחילת עבודה: 

 ת לדרגה., יש לברר זכאו 10%חסרה תוספת סייעות 

 

 סייעות כיתות חינוך מיוחד,  – סייעת טיפולית צמודה   - 39116843 אמאני   שמאלי .156

 5, דרגה נוכחית 01/11/2014ת. תחילת עבודה: 

 , יש לברר זכאות לדרגה.10%חסרה תוספת סייעות 
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 עובדי מינהל מקיף אבן חלדון,   –אחות מוסמכת  –  57591836 כאותר יונס אבו .157

 15, דרגה נוכחית מ.א.01/04/1996ת. תחילת עבודה: 

 ? 15מתח דרגות חריג, מי אישר דרגה 

 

 עובדי מינהל מקיף אבן חלדון,   -לבורנטית  –  316545581 אזהאר אברהים .158

 36, דרגה נוכחית 01/10/2015ת. תחילת עבודה: 

מ עובדת  על  2015-שעתית,  להעסיק  לתשלום  - יש  זכאות  לברר  יש  ודרגה.  דירוג  פי 

 נסיעות.  

 

 

 עובדי מינהל מקיף אבן חלדון,  -מזכיר   – 23341498 סעיד דראושה .159

 10, דרגה נוכחית + 01/09/1989ת. תחילת עבודה: 

  -₪? מדוע לא מקטין תוספת שקלית אחוזית    2000מה זה "תוספת למקצוע מיוחד"  

ריגת שכר. אין קרן פנסיה עבור רכיבי שכר "עבודה נוספת". שעות נוספות יש לחשב ח

 על פי תעריף מורחב. 

 

 עובדי מינהל מקיף אבן חלדון,  -לבורנט  –  204531248  יארא חלו חוסין .160

 בדירוג הנדסאים  37, דרגה נוכחית: 01/05/2016ת. תחילת עבודה: 

לתוס  זכאי  לא  בתלוש,  סיכון  תוספת  לבטל  הנדסאים יש  בדירוג  נמצא  מאמץ,  פת 

 באוגדן(. 9.3.15במקום בדירוג לבורנטים )פרק 

 

 עובדי מינהל מקיף אבן חלדון,  -מזכירה מחליפה  –  28288652  פאטמה כנאענה .161

 6, דרגה נוכחית 01/09/2018ת. תחילת עבודה: 

 חסרה קופה להחזר הוצאות. 

 

 עובדי מינהל מקיף אבן חלדון,  -פועלת ניקיון בבי"ס   – 29200177 חדיגה  עאסלה .162

 , דרגה נוכחית ??????? 01/01/2014ת. תחילת עבודה: 

 ? לפי שכר מינימום ? למה לא מועסקת לפי דירוג דרגה  2014עובדת שעתית מ

 

 עובדי מינהל מקיף אבן חלדון,  -שרת בי"ס ראשי  – 54435854 חאפז שרבוק עאסלה .163

   7, דרגה נוכחית 01/10/2010ת. תחילת עבודה: 

 לא זכאי לתוספת כפיים, יש לברר זכאות לדרגה. 

 

 עובדי מינהל מקיף אבן חלדון,  -לבורנט    – 53691093 פרנסיס קסיס .164

 40, דרגה נוכחית +01/01/1982ת. תחילת עבודה:

זכאי לתוספת מאמץ, בתלוש   –, תוספת סיכון  8.98יש לבדוק את תלוש   חריגה. לא 

 מופיע פעמיים קצובת נסיעות.
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 עובדי מינהל מקיף אלבטוף,   –לבורנט  – 203686969 אמאן בכריה .165

 בדירוג הנדסאים  37, דרגה נוכחית: 21/09/2014ת. תחילת עבודה: 

 יש לבדוק זכאות לדרגה, לבטל תוספת מאמץ וסיכון, חסרה קרן השתלמות.

 

 עובדי מינהל מקיף אלבטוף,  -לבורנט    – 305724999  רשאד בקריה .166

 בדירוג הנדסאים  37, דרגה נוכחית: 20/04/2015עבודה: ת. תחילת 

 יש לבדוק זכאות לדרגה, לבטל תוספת מאמץ וסיכון, חסרה קרן השתלמות.

 

 עובדי מינהל מקיף אלבטוף,  -שרת ראשי בבי"ס  – 34256891  אדיב גזאוי .167

   8, דרגה נוכחית 01/08/2001ת. תחילת עבודה: 

פי תעריף מורחב ולהפריש בגינן  -נוספות על  לא זכאי לתוספת כפיים, יש לחשב שעות

 לקופת עבודה נוספת. 

 

 

 עובדי מינהל מקיף אלבטוף,  -פועל ניקיון בבי"ס   – 23412968 עליא טאהא .168

 , דרגה נוכחית ?????? 01/06/2016ת. תחילת עבודה: 

 ? ? לפי שכר מינימום? למה לא מועסקת על פי דרוג דרגה2016- עובדת שעתית מ

 

 עובדי מינהל מקיף אלבטוף,  -  -לבורנטית   –  163461623 אחלאס יאסין .169

 בדירוג הנדסאים,  36, דרגה נוכחית 01/10/2018ת. תחילת עבודה 

 תלוש השכר משובש, כל התלוש במינוס. 

 

 עובדי מינהל מקיף אלבטוף,   - -שרת ראשי בי"ס  – 28168862  גמאל נסאר .170

 8, דרגה נוכחית 01/10/2009ת. תחילת עבודה: 

 זכאי לתוספת כפיים. לא 

 

 עובדי מינהל מקיף אלבטוף,  - מזכירה א'  – 33920091 פדאא נסאר .171

 8, דרגה נוכחית 01/11/1999ת. תחילת עבודה: 

פי תעריף מורחב ולהפריש בגינן  -יש לבדוק זכאות לדרגה, יש לחשב שעות נוספות על

 לקופת עבודה נוספת. 

 

 ינהל מקיף אלבכארי, עובדי מ  –מזכירה א'   – 301233516 ראיפה נסאר .172

 7, דרגה נוכחית 01/02/2008ת. תחילת עבודה: 

פי תעריף מורחב ולהפריש בגינן  -יש לבדוק זכאות לדרגה, יש לחשב שעות נוספות על

 לקופת עבודה נוספת. 

 

 עובדי מינהל מקיף אלבכארי,  -לבורנט    – 33916867  טארק עאסלה .173

 בדירוג הנדסאים  39נוכחית: +, דרגה  01/09/2006ת. תחילת עבודה: 

 . 34 –  37יש לבטל תוספת מאמץ וסיכון, מתח דרגות לבורנט בדירוג הנסדסאים: +
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 עוזרות גנ"י ח.מ,  – סייעת לגננת א'   – 27571041כנאענה סלימה  .174

 7, דרגה נוכחית 01/10/2002ת. תחילת עבודה: 

א תהיה פגיעה בשכר  אין זכאות לסייעת לגננת לתוספת זו. ל  -יש לבטל תוספת כפיים  

 תגדל במקום זה תוספת שקלית אחוזית, יש לברר זכאות לדרגה.  -

 

 

 עוזרות גנ"י ח.מ,  – סייעת לגננת א'   – 34002360עאסלה לביבה  .175

 7, דרגה נוכחית 01/12/2004ת. תחילת עבודה: 

אין זכאות לסייעת לגננת לתוספת זו. לא תהיה פגיעה בשכר    -יש לבטל תוספת כפיים  

 ל במקום זה תוספת שקלית אחוזית. תגד -

 

 עוזרות גנ"י ח.מ,  – סייעת לגננת א'   – 66398504עאסלה שירין  .176

 7, דרגה נוכחית 01/12/2003ת. תחילת עבודה: 

אין זכאות לסייעת לגננת לתוספת זו. לא תהיה פגיעה בשכר    -יש לבטל תוספת כפיים  

 תגדל במקום זה תוספת שקלית אחוזית.  -

 

 עוזרות גנ"י חובה,  –עוזרת לגננת א'   – 26438887מרים בדארנה  .177

 8, דרגה נוכחית + 01/09/1994ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

של האוצר   2002. בביקורת  2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 

 +. 8אך היא עדיין בדרגה  7רגה לדרגה ניתנה הנחיה להורדה בד

 

 עוזרות גנ"י חובה,  –עוזרת לגננת א'   – 23159239בדארנה רחאב  .178

 7, דרגה נוכחית + 01/09/1996ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 19חסרה קופ"ג לפי תקנה  .  2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם  

 ג'.

 

 עוזרות גנ"י חובה,  –עוזרת לגננת א'  – 43205210גבן ניעמה  .179

 7, דרגה נוכחית + 16/12/1999ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 19קופ"ג לפי תקנה  . חסרה  2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם  

 ג'.

 

 עוזרות גנ"י חובה,  –עוזרת לגננת א'   – 28165264דראושה היאם  .180

 7, דרגה נוכחית 01/09/2002ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 לדרגה.   , יש לברר זכאות2001השכר  המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 
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 עוזרות גנ"י חובה,  –עוזרת לגננת א'   – 25864448זאמל חנאן  .181

 7, דרגה נוכחית 01/09/2011ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 . 2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 

 

 עוזרות גנ"י חובה,  –לגננת א' עוזרת   - 23418643חטיב אבתסאם   .182

   8, דרגה נוכחית + 01/09/1987ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

של האוצר   2002. בביקורת  2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 

 +.8עדיין בדרגה  + אך 7ניתנה הנחיה להורדה בדרגה לדרגה 

 

 עוזרות גנ"י חובה,  –עוזרת לגננת א'  -  33512013חטיב פאטמה  .183

 7, דרגה נוכחית 01/05/2002ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 . יש לברר זכאות לדרגה. 2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 

 

 עוזרות גנ"י חובה,  –עוזרת לגננת א'   - 59498014כנאענה סוהיר  .184

 .   8, דרגה נוכחית /190008/01ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

של האוצר   2002. בביקורת  2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 

 .8אך עדיין בדרגה   7הנחיה להורדה בדרגה לדרגה ניתנה 

 

 עוזרות גנ"י חובה,   –עוזרת לגננת א'  -  26249227כנאענה רסמייה  .185

 7, דרגה נוכחית + 01/01/1999ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 19. חסרה קופ"ג לפי תקנה  2001הסכם    השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת

 ג'.

 

 עוזרות גנ"י חובה,   –עוזרת לגננת א'  -  26541716מוסא מיסון  .186

 7, דרגה נוכחית + 01/09/1996ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 . 2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 

 

 עוזרות גנ"י חובה,   –עוזרת לגננת א'  - 59861518נגאר חוריה    .187

   8, דרגה נוכחית + 02/09/1996ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - חושבת באופן שגוי  של מל"מ מ  4600תוספת אופק חדש סמל  

של האוצר   2002. בביקורת  2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 

 19+. חסרה קופ"ג לפי תקנה 8אך עדיין בדרגה  7ניתנה הנחיה להורדה בדרגה לדרגה 

 ג'.
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 עוזרות גנ"י חובה,  – עוזרת גננת מחליפה  - 60926367נגאר סמירה  .188

 , דרגה נוכחית ????? 01/09/2012עבודה:  ת. תחילת 

 שעתית לפי שכר מינימום.  2012עובדת מ

 

 עוזרות גנ"י חובה,   –עוזרת לגננת א'  - 23256050נגאר היאם   .189

   8, דרגה נוכחית + 01/09/1994ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 19. חסרה קופ"ג לפי תקנה  2001המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם  השכר  

 ג'.

 

 עוזרות גנ"י חובה,   –עוזרת לגננת א'   - 58602467נסאר ופיקה  .190

 8, דרגה נוכחית + 01/09/1990ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

של האוצר   2002. בביקורת  2001פועל מחושבת גם על תוספת הסכם השכר המשולב, ב

 +.8+ אך עדיין בדרגה  7ניתנה הנחיה להורדה בדרגה לדרגה 

 

 עוזרות גנ"י חובה,   –עוזרת לגננת א'  - 29766474נסאר מרוות  .191

 8, דרגה נוכחית 01/09/1986ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - גוי  של מל"מ מחושבת באופן ש  4600תוספת אופק חדש סמל  

של האוצר   2002. בביקורת  2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 

 .8אך עדיין בדרגה   7ניתנה הנחיה להורדה בדרגה לדרגה 

 

 עוזרות גנ"י חובה,   –עוזרת לגננת א'  -  59319665נסאר נהאיה  .192

   8, דרגה נוכחית + 01/09/1987ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

של האוצר   2002. בביקורת  2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 

 +.8+ אך עדיין בדרגה  7ניתנה הנחיה להורדה בדרגה לדרגה 

 

 עוזרות גנ"י חובה,  –עוזרת לגננת א'  - 23311459נסאר נואל  .193

 7, דרגה נוכחית + 16/12/1999ילת עבודה: ת. תח

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 19. חסרה קופ"ג לפי תקנה  2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם  

 ג'.
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 עוזרות גנ"י חובה,   –עוזרת לגננת א'   - 26314369נסאר ראניה  .194

 7, דרגה נוכחית + 01/09/1996ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 19. חסרה קופ"ג לפי תקנה  2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם  

 ג'.

 

 עוזרות גנ"י חובה,  –לגננת א' עוזרת   - 23482102נעאמנה לובנה  .195

   7, דרגה נוכחית + 16/12/1999ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 19. חסרה קופ"ג לפי תקנה  2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם  

 ג'.

 

 עוזרות גנ"י חובה,  –עוזרת לגננת א'  -  28174530עאסלה לקאא  .196

 7, דרגה נוכחית + 16/12/1999ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 19. חסרה קופ"ג לפי תקנה  2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם  

 ג'.

 

 עוזרות גנ"י חובה,  –גננת א' עוזרת ל  - 23497787שמאלי כאותר  .197

 7, דרגה נוכחית + 01/10/1999ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 . 2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 

 

 עוזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'  – 29831260אחמד גאדה   .198

 7, דרגה נוכחית 01/10/2011תחילת עבודה: ת. 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 . 2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 

 

 עוזרות גנ"י טרום חובה,   –עוזרת לגננת א'  – 58916479אחמד רדייה  .199

 7וכחית + , דרגה נ01/06/1999ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 19. חסרה קופ"ג לפי תקנה  2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם  

 ג'.

 

 עוזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'   – 28360659בדארנה ופיקה  .200

 8, דרגה נוכחית + 01/08/1993ת. תחילת עבודה: 

אין זכאות לסייעת לגננת לתוספת זו. לא תהיה פגיעה בשכר  –יש לבטל תוספת כפיים 

 תגדל במקום זה תוספת שקלית אחוזית.  –
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 עוזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'  – 29762440בדארנה ורודי  .201

 7, דרגה נוכחית + 16/12/1999ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600חדש סמל    תוספת אופק

 19. חסרה קופ"ג לפי תקנה  2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם  

 ג'.

 

 

 

 עוזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'   – 301529749בדארנה לילא  .202

 6, דרגה נוכחית 01/10/2014ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600חדש סמל  תוספת אופק  

 .2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 

  

 עוזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'  – 25872045בדארנה עביר   .203

 7, דרגה נוכחית + 01/09/1993ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - אופן שגוי  של מל"מ מחושבת ב  4600תוספת אופק חדש סמל  

 . 2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 

 

 עוזרות גנ"י טרום חובה, –עוזרת לגננת א'  –  59883421דראושה ופיקה  .204

 7, דרגה נוכחית + 01/02/2007ת. תחילת עבודה: 

ל  יש לחשב אך ורק ע   - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 . 2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 

 

 עוזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'  – 23458151זאמל פאטמה   .205

 7, דרגה נוכחית + 01/02/2000ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 . 2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 

 

 עוזרות גנ"י טרום חובה, –עוזרת לגננת א'   – חוטבא סאמיה .206

 6, דרגה נוכחית 01/11/2013ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - מחושבת באופן שגוי  של מל"מ    4600תוספת אופק חדש סמל  

 . יש לברר זכאות לדרגה. 2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 

 

 עוזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'  – 26246710 חוסין מונא .207

 8, דרגה נוכחית + 01/11/1994ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - פן שגוי  של מל"מ מחושבת באו  4600תוספת אופק חדש סמל  

של האוצר   2002. בביקורת  2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 

 . 8, אך היא עדיין בדרגה +7ניתנה הנחיה להורדה בדרגה לדרגה 

 



38 
 

 עוזרות גנ"י טרום חובה,   –עוזרת לגננת א'   – 95819005 חטיב בסמה .208

 7ת + , דרגה נוכחי16/12/1999ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 19. חסרה קופ"ג לפי תקנה  2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם  

 ג'.

 עוזרות גנ"י טרום חובה,   –עוזרת לגננת א'  –  56884943חטיב מונירה  .209

 7נוכחית , דרגה  01/02/1998ת. תחילת עבודה: 

 ג'.  19תוספת אופק חדש, יש לברר זכאות לדרגה, חסרה קופ"ג לפי תקנה  

 

 עוזרות גנ"י טרום חובה,   –עוזרת לגננת א'  – 29869393חטיב פריאל   .210

 7, דרגה נוכחית + 16/12/1999ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

.  חסרה קופ"ג לפי תקנה 2001שולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם  השכר המ

 ג'.  19

 עוזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'  –  32772469חטיב תגריד  .211

 6, דרגה נוכחית 01/03/2011ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 . יש לברר זכאות לדרגה. 2001בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם   השכר המשולב,

 

 עוזרות גנ"י טרום חובה, –עוזרת לגננת א'  – יאסין מוזיין .212

 7, דרגה נוכחית + 01/09/2000ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 19. חסרה קופ"ג לפי תקנה  2001מחושבת גם על תוספת הסכם  השכר המשולב, בפועל  

 ג'.

 

 עוזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'  – 26241745יאסין נסרין  .213

 7, דרגה נוכחית 16/12/1999ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 19. חסרה קופ"ג לפי תקנה  2001בת גם על תוספת הסכם  השכר המשולב, בפועל מחוש 

 ג'. יש לברר זכאות לדרגה. 

 

 עוזרות גנ"י טרום חובה,   –עוזרת לגננת א'  – 25957937יוסף אחלאס   .214

 6, דרגה נוכחית 01/01/2008ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 . יש לברר זכאות לדרגה. 2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 
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 עוזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'   – 24778490כנאענה אנעאם  .215

 6, דרגה נוכחית 01/05/2013ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 . 2001משולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם השכר ה

 

 עוזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'  – 59320986כנאענה נעמה  .216

 7, דרגה נוכחית 16/12/1999ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 19. חסרה קופ"ג לפי תקנה  2001ת הסכם  השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספ

 ג', יש לברר זכאות לדרגה. 

 

 עוזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'   – 58919937מוסא נגמה  .217

 6, דרגה נוכחית 01/10/2005ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 , יש לברר זכאות לדרגה. 2001בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם השכר המשולב,  

 

 עוזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'   – 33982026נגאר מנאל  .218

 6, דרגה נוכחית 01/09/2012ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 . יש לברר זכאות לדרגה. 2001גם על תוספת הסכם  השכר המשולב, בפועל מחושבת

 

 עוזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'  – 33707845נסאר מנאל  .219

 7, דרגה נוכחית + 01/09/2012ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

.  חסרה קופ"ג לפי תקנה 2001ת הסכם  השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספ

 ג'.  19

 

 עוזרות גנ"י טרום חובה,   –עוזרת לגננת א'   – 25959545נסאר נאדיא  .220

 7, דרגה נוכחית + 01/03/1999ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 19. חסרה קופ"ג לפי תקנה  2001סכם  השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת ה

 ג'.

 

 עוזרות גנ"י טרום חובה, –עוזרת לגננת א'  –  59880153נעאמנה אנסאף  .221

 6, דרגה נוכחית 01/04/2008ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 , יש לברר זכאות לדרגה. 2001 השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם
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 עוזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'   –  23418692נעאמנה גמילה  .222

 7, דרגה נוכחית 01/10/2011ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 . 2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 

 

 עוזרות גנ"י טרום חובה, –עוזרת לגננת א'  –  52542719נעאמנה כאמלה  .223

 7, דרגה נוכחית + 14/09/1999ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - מל"מ מחושבת באופן שגוי  של    4600תוספת אופק חדש סמל  

 19. חסרה קופ"ג לפי תקנה  2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם  

 ג'.

 

 עוזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'   – 27572957נעאמנה נבילה  .224

 6, דרגה נוכחית 01/01/2014ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - מ מחושבת באופן שגוי  של מל"  4600תוספת אופק חדש סמל  

 , יש לברר זכאות לדרגה. 2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 

 

 עוזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'   – 33035304נעאמנה נסרין   .225

 8, דרגה נוכחית 01/09/2010ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - מחושבת באופן שגוי  של מל"מ    4600תוספת אופק חדש סמל  

. נמצאת בדרגה שהיא מעל  2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם  

 מתח הדרגות לתפקיד. 

 

 עוזרות גנ"י טרום חובה, –עוזרת לגננת א'  –  59418152נעאמנה סאמיה  .226

 8, דרגה נוכחית 01/09/1987ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 19. חסרה קופ"ג לפי תקנה  2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם  

 ג'

 עוזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'   – 33258633 נעאמנה סלאם .227

 6, דרגה נוכחית 01/04/2005ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - ל"מ מחושבת באופן שגוי  של מ  4600תוספת אופק חדש סמל  

הסכם   תוספת  על  גם  מחושבת  בפועל  המשולב,  השתלמות 2001השכר  קרן  חסרה   ,

 , יש לברר זכאות לדרגה.2005עובדת מ

 

 עוזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'   – 29836111סח נוהא  .228

 6, דרגה נוכחית 01/11/2001ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600דש סמל  תוספת אופק ח

 . יש לברר זכאות לדרגה. 2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 
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 וזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'  –  58599200סעדי סאמיה  .229

 7, דרגה נוכחית 01/11/2001ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 . יש לברר זכאות לדרגה. 2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 

 

 וזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'   – 28174704עאסלה זידא  .230

 6, דרגה נוכחית 01/12/2003ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - מל"מ מחושבת באופן שגוי  של    4600תוספת אופק חדש סמל  

 . יש לברר זכאות לדרגה. 2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 

 

 וזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'   – 28367621 נאדיה עאסלה .231

 7, דרגה נוכחית + 16/12/1999ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - ת באופן שגוי  של מל"מ מחושב  4600תוספת אופק חדש סמל  

 19. חסרה קופ"ג לפי תקנה  2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם  

 ג'.

 

 וזרות גנ"י טרום חובה,   –עוזרת לגננת א'  –  29867678עאסלה סמאהר   .232

 7, דרגה נוכחית + 16/12/1999ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - ופן שגוי  של מל"מ מחושבת בא   4600תוספת אופק חדש סמל  

 19. חסרה קופ"ג לפי תקנה  2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם  

 ג'.

 

 וזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'   – 59952952עזירי סנאא  .233

 7, דרגה נוכחית + 01/09/1997ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - גוי  של מל"מ מחושבת באופן ש  4600תוספת אופק חדש סמל  

. יש לברר זכאות לדרגה. 2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם  

 ג'. 19חסרה קופ"ג לפי תקנה 

 

 וזרות גנ"י טרום חובה,   –עוזרת לגננת א'  – 23416142עלי סמייה   .234

 7, דרגה נוכחית + 16/12/1999ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - מל"מ מחושבת באופן שגוי  של    4600תוספת אופק חדש סמל  

. יש לברר זכאות לדרגה. 2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם  

 ג'. 19חסרה קופ"ג לפי תקנה 

 

 וזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'  – שחאדה עביר  .235

 6, דרגה נוכחית + 01/09/2008ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - של מל"מ מחושבת באופן שגוי    4600תוספת אופק חדש סמל  

 . יש לברר זכאות לדרגה. 2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 
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 וזרות גנ"י טרום חובה,  –עוזרת לגננת א'  – 27566199שלש בהיה   .236

 7, דרגה נוכחית 01/05/2001ת. תחילת עבודה: 

יש לחשב אך ורק על    - מל"מ מחושבת באופן שגוי  של    4600תוספת אופק חדש סמל  

 . יש לברר זכאות לדרגה. 2001השכר המשולב, בפועל מחושבת גם על תוספת הסכם 

 

 רכז פרוייקט פר"ח,  – 25816968נסאר אשרף   .237

 , דרגה נוכחית ????? 01/07/2010ת. תחילת עבודה: 

אחוזי הפרשה    ? פרויקט פרח? כמה שנים הוא סטודנט? יש לעדכן2010שעתי משנת  

 לפנסיה. 

 

 רכז פרוייקט פר"ח,   – 32745879סלימאן טארק  .238

 , דרגה נוכחית ????? 01/09/2009ת. תחילת עבודה: 

? פרויקט פרח? כמה שנים הוא סטודנט? יש לעדכן אחוזי הפרשה  2009שעתי משנת  

 לפנסיה. 

 רכז פרוייקט פר"ח,  –  28294502שאהין נסים  .239

 , דרגה נוכחית ????? 01/10/2009ת. תחילת עבודה: 

? פרויקט פרח? כמה שנים הוא סטודנט? יש לעדכן אחוזי הפרשה  2009שעתי משנת  

 לפנסיה. 

 

 ,–קב"ס  – 37321866דאוד מוחמד  .240

 , דרגה נוכחית: מ.א. 01/10/2003ת. תחילת עבודה: 

 ? על פניו חריגת שכר. 213מקבל תוספת תואר פעמיים, מה זה תוספת מיוחדת בסמל 

 

 , דרגה נוכחית: ב.א 01/03/2000ת. תחילת עבודה: –קב"ס  – 26245498יאסין סמיא  .241

 ? 213מה זה תוספת מיוחדת בסמל 

 

 קב"סים, –קב"ס  – 59953455מאדי מאדי  .242

 , דרגה נוכחית: מ.א. 01/10/1994ת. תחילת עבודה: 

תלוש   ניהול    -  8.98לבדוק  גמול  היה  שני. 30%האם  תואר  גמול  פעמיים  מקבל   ?

(. התוספת  213ניתנה הוראה לביטול תוספת מיוחדת )סמל    2002-בביקורת האוצר ב

 טרם בוטלה ? יש לעדכן אחוזי פנסיה. 

 

 רווחה חינוכית, –מורה בבי"ס יסודי   – 21817143יאסין עביר  .243

 37, דרגה נוכחית 01/03/2017ת. תחילת עבודה: 

 מורה בבי"ס יסודי? מה התפקיד? 

 

 רווחה חינוכית,  – מורה בבי"ס תיכון  – 201216231כנאענה נגם   .244

 ? ללא קרן השתלמות? 2011, מורה? שעתי משנת 01/12/2011ת. תחילת עבודה: 
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 רווחה חינוכית,  –מדריכה חינוכית   – 305521932כנעאנה סלוא   .245

 , דרגה נוכחית ????? 01/07/2016ת. תחילת עבודה: 

 שעתית.  2016עובדת משנת 

 

 רווחה חינוכית,  –מדריך חינוכי  –  201174919אימאן מוסטפא  .246

 , דרגה נוכחית ????? 01/12/2011ת. תחילת עבודה: 

 , ללא קרן השתלמות. 2011שעתי משנת  

 

 רווחה חינוכית, –מדריך חינוכי   - 206164766עאסלה חנין  .247

 , דרגה נוכחית ????? 01/12/2017ת. תחילת עבודה: 

 2017שעתי משנת  

 

 תוכנית מנ"ע,  –מדריך חינוכי  – 09456104דחאברה נגוא   .248

 , דרגה נוכחית ????? 01/12/2013ת. תחילת עבודה: 

 , ללא נסיעות. 2013שעתית, עובדת מ

 

 תוכנית מנ"ע,  –פסיכולוג   – 66045964חוטבא אמין  .249

 , תקין. 40, דרגה נוכחית 01/10/2011ת. תחילת עבודה: 

 

 תל"מ אלבוכארי, –מדריך חינוכי  – 52990843זאמל אחלאם   .250

 , דרגה נוכחית ????? 01/12/2013ת. תחילת עבודה: 

 , ללא נסיעות. 2013שעתית, עובדת מ

 

 תל"מ אלבוכארי, –מדריך חינוכי  – 308053297סעדי אינאס   .251

 , דרגה נוכחית ????? 01/02/2015ת. תחילת עבודה: 

 ללא נסיעות.   2015שעתית, עובדת מ

 תל"מ אלבוכארי,  –מדריך חינוכי  –  312376205עאסלה אסראא  .252

 , דרגה נוכחית ????? 01/09/2015ת. תחילת עבודה: 

 ללא נסיעות.   2015שעתית, עובדת מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 עובדים סוציאליים 

 

 כללי :  

כל עובד סוציאלי אשר נבחר לתפקיד בגלל היותו עובד סוציאלי יהיה זכאי להיות מדורג בדירוג  

 המשרה לה נבחר איננה בדירוג העובדים הסוציאליים .העובדים הסוציאליים אף אם 

 

לוח הדרגות של העובדים הסוציאליים נקבע בהסכם קיבוצי בו מדורגים העובדים לפי רמות שכר  

 .  2מדרגה י"א הדרגה הנמוכה ביותר ועד לרמת השכר הבכירה ביותר בדרגה א 

לאוגדן תנאי השירות של    9ף מתח הדרגות ושיטת קידומן של העובדים הסוציאליים מוצגים בסעי

 השלטון המקומי . 

 

 רכיבי שכר :  

 .שכר משולב  )שכר יסוד + תוספת ותק ( : 1

 שנות ותק .  40השכר המשולב נקבע בהתאם לדרגה של העובד ושנות הוותק שלו ולא יותר מ 

לצורך חישוב הותק תילקח בחשבון כל תקופת העבודה במקצוע מיום קבלת התואר הראשון  

 בעבודה סוציאלית אצל כל מעסיק שהוא במגזר הפרטי והציבורי .

 בשר המשולב .   7%עובדים סוציאליים בעלי תואר שני זכאים לתוספת 

נוספים בשכר המשולב ובסך   3%עובדים סוציאליים בלי תואר שלילי זכאים לתוספת בשיעור של 

 .   10%הכל 

   . מסלולים נמרצים :2

לפחות משעות העבודה מוקדשות לטיפול   50%ו חלקית אשר  עובד סוציאלי במשרה מלאה א

מהשכר המשולב( כבר מהיום הראשון  5%א ') ץ ר בפונים יהי זכאי יהיה זכאי לתוספת מסלול נמ

 בשנת העבודה הראשונה בנוסף לקידום בשתי שנות ותק .

וד  עובד שהשלים שנת עבודה במסלול נמרץ א רשאי לחתום על מסלול נמרץ ב ולהתחייב לעב

בטיפול ישחר ל שלוש שנים נוספות )כלומר חמש שנות התחייבות לעבודה בטיפול ישיר במסלולים  

 ( .  9%ל  4.5%מהשכר המשולב כלומר משנים את תוספת ה   9.5%א +ב )

 :  גמול השתלמות.3

זכאים העובדים הסוציאליים לקבל גמול השתלמות לפי שיטת המחר או לפי אחוזים על פי  

 בחירתו של העובד .  

  112שעות לימוד וגמול ההשתלמות באחוזים מחושב לפי  400בשיטת המחר הגמול המשולם עבור 

 מהשכר המשולב . 1.2%יחידות כל יחידה   9שעות לימוד עד למקסימום  

 תע : . כוננות וקריאות פ4

 כוננות 

עובדים ברשות מקומית מכל הדירוגים שלגביהם לא נקבעו בהסכמים ארציים הוראות מיוחדות  

בנושא של כוננות הנדרשים להימצא בכוננות בביתם לרגל צרכי העבודה אחרי שעות העבודה  

 יקבלו תלום עבור הכוננות כדלקמן :  

 בעד כל שעת כוננות .  100%שעות ושליל ישולם  5בעד כוננות הנמשכת  

 בעד כל שעת כוננות .  100%שעות ישולם  8עד כוננות הנמשכת  ב
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השעות הראשונות ותשלום של שני שליש   8עבור    100%שעות ישולם   8בעד כוננות הנמשכת מעל  

 השעה התשיעית והלאה . שכר שער בעד 

תשלום התוספת עבור הכוננות אינה נחשבת כחלק מהשכר לעניין חוק שירות שירות המדינה  

 גמלאות .. או לעניין כל הטבת פרישה . 

 

 קריאת פתע :  

עובד שחזר לביתו אחרי שעות העבודה ונקרא לפתע לחזור לעבודתו אחרי הפסקה של שעה לפחות  

שעות עבודה   4שעות עבודה רגילות , במידה והעובד הועסק מעל   4מקבל תשלום לא פחות מ  

 מקבל תשלום לא פחות מיום עבודה מלא . 

ספת עבור קריאת פתע אינה נחשבת כחלק מן השכר אשר מזכה את העוד הטבות  תשלום התו

 למיניהם כמו פרישה ופיטורין .. 

 תוספות שכר :  

 מהשכר המשולב .  3.6%- 2001ספת שכר  ות

 מהשכר המשולב .  4% – 2009תוספת שכר  

 מהשכר המשולב . 7.25%- 2011תוספת שכר  

 ₪ .  1038 –  2011תוספת שקלית 

 מהשכר המשולב .  3.3% – 99תוספת שכר  

 מהשכר המשולב .   2.95- 2016תוספת אחוזית 

 ₪ . 327.21-  2016תוספת שקלית 

 ₪ .  2017-183.93תוספת 

 תוספת ע"םי חוק : השלמה לשכר מינימום .          

 מהשכר המשולב .   7% – תוספת באחוזים 

                 תוספות אחרות ......
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 : נגאר ]טאהא[ אולפתשם העובד 

 201164670: מספר עובד 

 66%חלקיות משרה : 

 הערות:  

 . החזר נסיעות כמו לשאר העו"ס. 4.5%אין ותק מסלול א+ב, חסרה תוספת אחוזית  .1

 , נדרש להחתים על מסלול נמרץ.  66%משרה, בפועל מקבלת  75%מתוקצב  .2

 

 בדארנה אמינה.שם העובד: 

 23149826:  מספר עובד

 60%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 . מחושב נכון  .1

 . לא מתוקצבים בתקנים של משרד הרווחה .2

 

 : בדארנה גיהאן שם העובד

  37034824 :מספר עובד

 75%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 . 5%+ 4.5%חסר שנות ותק מסלול נמרץ א+ב, חסרות תוספת  .1

 . לא מתוקצבים בתקנים של משרד הרווחה .2

 

 

 בדארנה חנאן: שם העובד

  40393878 :מספר עובד

 65%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 מה התפקיד?  זכאית לדרגה.  .1

 לא מתוקצבים בתקנים של משרד הרווחה.  .2

 

 

 : בדארנה רגא  שם העובד

  29127495:מספר עובד

 100%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 . ותק בשכר לא תואם תאריך תחילת העבודה .1

 .תקצובחלקיות משרה ודרגה תואמים  .2
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 : בטאטא מרוהשם העובד

  36848703:מספר עובד

 100%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 .אג' לק"מ מגולם ₪0.68 לק"מ ברוטו ולא  1.63החזר הוצאות רכב יש לשלם לפי תעריף   .1

 .חלקיות משרה ודרגה תואמים תקצוב .2

 

 : דראושה רווידהשם העובד

  59552166 :מספר עובד

 100%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 עובדת דור א'.  .1

 חלקיות משרה ודרגה תואמים תקצוב. .2

 : זיאדנה עבד אלכריםשם העובד

  308433036 :מספר עובד

 99.5%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 . לבדוק עם מלם חלקיות משרה ודרגה תואמים תקצוב  -התלוש משובש לחלוטין  .1

 לא מתוקצבים בתקנים של משרד הרווחה  .2

 

 : חוטבא עולא שם העובד

  33551672 :מספר עובד

 100%חלקיות משרה: 

 הערות: 

₪ ברוטו    1.63תוספת חריגה, החזר נסיעות לשלם לפי תעריף    -לעובדי נוער    10%תוספת   .1

 לק"מ. 

 .חלקיות משרה ודרגה תואמים תקצוב .2

 : חוסין נרמיןשם העובד

  203404058:מספר עובד

 80%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 . מחושב נכון .1

 ודרגה תואמים תקצובחלקיות משרה   .2
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 : חטיב אלהאםשם העובד

  201149952:מספר עובד

 83%חלקיות משרה: 

 הערות:  

₪ לק"מ    1.63, החזר נסיעות לשלם לפי תעריף  5%חסר ותק מסלול נמרץ, חסרה תוספת   .1

 ברוטו. 

 לא מתוקצבים בתקנים של משרד הרווחה.  .2

 

 : חטיב אסאלה שם העובד

  201011582 :מספר עובד

 100%חלקיות משרה: 

 הערות: 

  1.63ותק בעבודה לא תואם תאריך תחילת העבודה , החזר הוצאות נסיעה יש לשלם לפי   .1

 . ₪ לק"מ ברוטו

 . 100%, מקבל  75%מתוקצב  .2

 

 : חטיב חתאם שם העובד

  203689724:מספר עובד

 80%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 .אג' לק"מ מגולם ₪0.68 לק"מ ברוטו ולא  1.63החזר הוצאות רכב יש לשלם לפי תעריף   .1

 .חלקיות משרה ודרגה תואמים תקצוב .2

 

 : חלאילה תגריד שם העובד

  28364123:מספר עובד

 100%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 שעות. 32אין תקצוב לשעות כוננות, מקבלת בפועל  .1

 .חלקיות משרה ודרגה תואמים תקצוב .2

 

 : מאדי הנד שם העובד

  43219120:מספר עובד

 100%חלקיות משרה: 

 הערות: 

. אם 66%-שעות כוננות יש לשלם לפי התעריף המורחב ולבדוק האם התעריף יש להכפיל ב .1

. חסרה קרן פנסיה עבור רכיב כוננות.  66%לשלם לפי    -שעות כוננות ליום    5-מבצעת יותר מ 

 רכב כמו אצל שאר העו"ס. 

 גה ט. , דרגה ח' במקום דר100%, מקבל  100%מתוקצב  .2
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 : נגאר סלאמה שם העובד

  25799693 :מספר עובד

 60%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 . . החזר נסיעות כמו לשאר העו"ס4.5%אין ותק מסלול א+ב, חסרה תוספת אחוזית  .1

 . משרה יחידה 60%, מקבל בפועל  50%מתוקצב  .2

 

 : נסאר בדארנה ארואשם העובד

  37004223 :מספר עובד

 100%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 אג' לק"מ מגולם. ₪0.68 לק"מ ברוטו ולא  1.63החזר הוצאות רכב יש לשלם לפי תעריף   .1

 חלקיות משרה ודרגה תואמים תקצוב .2

 

 

 : נסאר גומאנה שם העובד

  36651578 :מספר עובד

 100%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 . 100%, מקבל  80%שעות. מתוקצב  32אין תקצוב עבור שעות כוננות, בפועל מקבל   .1

 . 100%, מקבל  80%שעות. מתוקצב  32אין תקצוב עבור שעות כוננות, בפועל מקבל   .2

 

 : נסאר לינא שם העובד

  43214782 :מספר עובד

 100%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 .אג' לק"מ מגולם ₪0.68 לק"מ ברוטו ולא  1.63החזר הוצאות רכב יש לשלם לפי תעריף   .1

 .100%, מקבלת 25%מתוקצב  .2

 

 מנאר  נסארשם העובד: 

  301403317 :מספר עובד

 90%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 .אג' לק"מ מגולם ₪0.68 לק"מ ברוטו ולא  1.63החזר הוצאות רכב יש לשלם לפי תעריף   .1

 90%, מקבלת 99%מתוקצב  .2
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 : נסאר ספאא שם העובד

  36877884:מספר עובד

 60%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 אג' לק"מ מגולם. ₪0.68 לק"מ ברוטו ולא  1.63לשלם לפי תעריף  החזר הוצאות רכב יש  .1

 . לא מתוקצבים בתקנים של משרד הרווחה .2

 

 נסאר שדא שם העובד: 

  200904381:מספר עובד

 100%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 .אג' לק"מ מגולם ₪0.68 לק"מ ברוטו ולא  1.63החזר הוצאות רכב יש לשלם לפי תעריף   .1

 תקינה תקין , דרגה  .2

 : נעאמנה נסרין שם העובד

  36375483 :מספר עובד

 100%חלקיות משרה: 

 הערות: 

  25%אחוזי הפרשה לפנסיה שגויים, חסרה קופה עבור רכיב "החזר הוצאות". מתוקצבת   .1

 . 100%בלבד,  מקבלת  

 100%רווחה, מקבלת  25%מתוקצב  .2

 

 סיהאםנעאמנה : שם העובד

  37423498 :מספר עובד

   20%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 מחושב נכון.  .1

 תקין, דרגה תקינה.  .2

 

 בדארנה מראם\סחשם העובד: 

  203682877:מספר עובד

 80%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 . מחושב נכון, להחתים על מסלול נמרץ ב .1

 . תקין , דרגה תקינה .2
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 : עאסלה אמין שם העובד

  301057758:מספר עובד

 100%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 . זכאי לעלות בדרגה .1

 .זכאי לדרגה .2

 

 : עאסלה בכרי מייסון שם העובד

  26172072:מספר עובד

 40%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 . 40%, מקבלת 33%מתוקצב  .1

 . 40%, מקבלת 33%מתוקצב  .2

 

 : קראקרה אימאןשם העובד

  203325600 :מספר עובד

 99%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 . 99%מקבלת  80%מתוקצב  .1

 . 99%מקבלת  80%מתוקצב  .2

 

 : שלוש חאלד שם העובד

  27635218:מספר עובד

 100%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 . ש.כוננות על פי תקצוב רווחה 32-לא זכאי ל  .1

 . כוננות 32-ותק ודרגה תקין, לא זכאי ל  .2

 

 שמאלי בכריה הנאדי שם העובד: 

  43198597:מספר עובד

 100%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 . 100%מקבל  , 70%מתוקצב  .1

 . 100%, מקבל  70%מתוקצב  .2
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 : שמאלי מנאל שם העובד

  32772527:מספר עובד

 60%חלקיות משרה: 

 הערות:  

 . )הכנסה יחידה(  60%, מקבלת 50%מתוקצב  .1

 . תואם את התקצוב .2

 

 : בדארנה עאסלה עבירשם העובד

  300837176:מספר עובד

 100%חלקיות משרה: 

 הערות: 

 מחשב נכון  .1

 תקצוב תואם  .2
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 רכוז הערות וליקויים בשכר עובדי מחלקת הרווחה 

 הערות    שם ת.ז.

אין ותק מסלול א+ב, חסרה   0.66 נגאר ]טאהא[ אולפת  201164670

. החזר  4.5%תוספת אחוזית 

 נסיעות כמו לשאר העו"ס 

  75%מתוקצב 

משרה, בפועל  

,   66%מקבלת 

להחתים על מסלול  

 נמרץ 

לא מתוקצבים   מחושב נכון  0.6 בדארנה אמינה  23149826

בתקנים של משרד  

 הרווחה 

חסר שנות ותק מסלול נמרץ   0.75 בדארנה גיהאן  37034824

א+ב, חסרות תוספת  

4.5%+5% 

לא מתוקצבים  

בתקנים של משרד  

 הרווחה 

מתוקצבים  לא  מה התפקיד?  זכאית לדרגה  0.65 בדארנה חנאן  40393878

בתקנים של משרד  

 הרווחה 

ותק בשכר לא תואם תאריך   1 בדארנה רגא  29127495

 תחילת העבודה. 

חלקיות משרה  

ודרגה תואמים  

 תקצוב

החזר הוצאות רכב יש לשלם  1 בטאטא מרוה  36848703

₪ לק"מ   1.63לפי תעריף 

אג' לק"מ   0.68ברוטו ולא 

 מגולם 

חלקיות משרה  

ודרגה תואמים  

 תקצוב

עבור מה שולם שעות עבודה   0.6 דראושה סאוסן  66392416

 ₪ שעה?  70לפי 

 

חלקיות משרה   עובדת דור א',  1 דראושה רווידה  59552166

ודרגה תואמים  

 תקצוב
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  -התלוש משובש לחלוטין  1 זיאדנה עבד אלכרים  308433036

 לבדוק עם מלם 

לא מתוקצבים  

בתקנים של משרד  

 הרווחה 

  - לעובדי נוער   10%תוספת  1 עולא חוטבא  33551672

תוספת חריגה, החזר נסיעות 

₪  1.63לשלם לפי תעריף 

 ברוטו לק"מ 

חלקיות משרה  

ודרגה תואמים  

 תקצוב

חלקיות משרה   מחושב נכון  0.8 חוסין נרמין  203404058

ודרגה תואמים  

 תקצוב

חסר ותק מסלול נמרץ,   0.83 חטיב אלהאם  201149952

החזר  , 5%חסרה תוספת 

נסיעות לשלם לפי תעריף  

 ₪ לק"מ ברוטו  1.63

לא מתוקצבים  

בתקנים של משרד  

 הרווחה 

ותק בעבודה לא תואם   1 חטיב אסאלה  201011582

תאריך תחילת העבודה ,  

החזר הוצאות נסיעה יש  

₪ לק"מ   1.63לשלם לפי 

 ברוטו 

,  75%מתוקצב 

 100%מקבל 

יש לשלם החזר הוצאות רכב   0.8 חטיב חתאם 203689724

₪ לק"מ   1.63לפי תעריף 

אג' לק"מ   0.68ברוטו ולא 

 מגולם 

חלקיות משרה  

ודרגה תואמים  

 תקצוב
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אין תקצוב לשעות כוננות,   1 חלאילה תגריד  28364123

 שעות  32מקבלת בפועל 

חלקיות משרה  

ודרגה תואמים  

 תקצוב

שעות כוננות יש לשלם לפי   1 מאדי הנד  43219120

ולבדוק  התעריף המורחב 

- האם התעריף יש להכפיל ב

  5-. אם מבצעת יותר מ66%

לשלם    -שעות כוננות ליום 

. חסרה קרן פנסיה  66%לפי 

עבור רכיב כוננות. רכב כמו  

 אצל שאר העו"ס 

,   100%מתוקצב 

, דרגה  100%מקבל 

 ח' במקום דרגה ט' 

אין ותק מסלול א+ב, חסרה   0.6 נגאר סלאמה  25799693

. החזר  4.5%תוספת אחוזית 

 נסיעות כמו לשאר העו"ס 

,  50%מתוקצב 

  60%מקבל בפועל 

 משרה יחידה 

החזר הוצאות רכב יש לשלם  1 נסאר בדארנה ארוא  37004223

₪ לק"מ   1.63לפי תעריף 

אג' לק"מ   0.68ברוטו ולא 

 מגולם 

חלקיות משרה  

ודרגה תואמים  

 תקצוב

אין תיקצוב עבור שעות   1 נסאר גומאנה  36651578

  32כוננות, בפועל מקבל 

, מקבל  80%שעות. מתוקצב  

100% 

אין תיקצוב עבור  

שעות כוננות,  

  32בפועל מקבל 

שעות. מתוקצב  

 100%, מקבל 80%

החזר הוצאות רכב יש לשלם  1 נסאר לינא  43214782

₪ לק"מ   1.63לפי תעריף 

אג' לק"מ   0.68ברוטו ולא 

 מגולם 

,  25%מתוקצב 

 100%מקבלת 

החזר הוצאות רכב יש לשלם  0.9 ר מנאר נסא 301403317

₪ לק"מ   1.63לפי תעריף 

אג' לק"מ   0.68ברוטו ולא 

 מגולם 

,  99%מתוקצב 

 90%מקבלת 
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החזר הוצאות רכב יש לשלם  0.6 נסאר ספאא  36877884

₪ לק"מ   1.63לפי תעריף 

אג' לק"מ   0.68ברוטו ולא 

 מגולם 

לא מתוקצבים  

בתקנים של משרד  

 הרווחה 

החזר הוצאות רכב יש לשלם  1 נסאר שדא  200904381

₪ לק"מ   1.63לפי תעריף 

אג' לק"מ   0.68ברוטו ולא 

 מגולם 

 תקין , דרגה תקינה 

אחוזי הפרשה לפנסיה   1 נעאמנה נסרין  36375483

שגויים, חסרה קופה עבור  

רכיב "החזר הוצאות".  

בלבד,    25%מתוקצבת 

 100%מקבלת 

  25%מתוקצב 

מקבלת  רווחה, 

100% 

מחושב נכון, להחתים על   0.8 בדארנה מראם \סח 203682877

 מסלול נמרץ ב 

 תקין , דרגה תקינה 

 זכאי לדרגה  זכאי לעלות בדרגה  1 עאסלה אמין  301057758

,  33%מתוקצב  40%, מקבלת 33%מתוקצב  0.4 עאסלה בכרי מייסון  26172072

 40%מקבלת 

  80%מתוקצב  99%מקבלת  80%מתוקצב  0.99 קראקרה אימאן  203325600

 99%מקבלת 
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ש.כוננות על פי   32-לא זכאי ל  1 שלוש חאלד  27635218

 תקצוב רווחה 

ותק ודרגה תקין,  

  32-לא זכאי ל 

 כוננות 

שמאלי בכריה   43198597

 הנאדי 

,  70%מתוקצב  100%, מקבל  70%מתוקצב  1

 100%מקבל 

  60%מקבלת , 50%מתוקצב  0.6 שמאלי מנאל  32772527

 )הכנסה יחידה( 

 תואם את התקצוב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 מורים   –בקרת שכר 

 הערות כלליות:

עובד    134סמל   • העובד.  של  המשרה  חלקיות  לפי  מחושב  לא  עבודה  ימי  הפחתת 

 , לדוגמה אסמאעיל נגוא.   100%במשרה חלקית מחויב לפי תעריף ליום עבודה לפי  

 

וקשה על מנת לקבוע  יש לקבל רשימת   • בינוני  סייעות המועסקות בחינוך מיוחד 

 שלא משולמת היום.  12.5%זכאות לתוספת חינוך מיוחד בשיעור  

 

חופשי חודשי.    -יש לשלם למורים החזר הוצאות נסיעה על פי תעריפי הרפורמה   •

 לבטל החזר הוצאות נסיעה בחודש הקיץ. 

 

 הפריש לקרן פנסיה צוברת. יש ל  -גמול ליווי תלמידים   247סמל  -מורים  •

 

המורים   • למורים    -לכל  קופה  לפתוח  פנסיה,  לקופות  הפרשה  אחוזי  לעדכן 

ליווי   פיצול,  ריכוז,  גמולי  של  לנטרל סמלים  הילה.  קרן  המועסקים מעל משרה 

 תלמידים מההפרשה לקרן השתלמות. 

 

סכום,   • רק  ולא  הגמולים  כמות  המורים  של  השכר  בתלוש  לציין  ממלם  לבקש 

 ה כנאענה נזיר לדוגמ

 

  5734פיצוי חודשי מורים, צריך לכלול בבסיס החישוב סמל    -  94993סמל    -למלם   •

 מורים  2016ת.שיקלית  -
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 פירוט לפי עובד:

 

 מקיף אבן חלדון –מורים  - 59488841 אבו סאלח באהרה .253

 100%חלקיות: 

 בגין הגדלת הפרשה לקרנות.  1%חסר פיצוי 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים   - 54389390אבו רייא עאטף   .254

 100%חלקיות: 

 בגין הגדלת הפרשה לקרנות.  1%חסר פיצוי 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  – 308447911אברהים עובידה  .255

 100%חלקיות: 

 אחוז לא נכון.  – תעריף שגוי, גמול פיצול   –שעות מילוי מקום 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  – 33381534 אברהים גזאל .256

 83.75%ות: חלקי 

 תעריף שגוי.   –שעות מילוי מקום 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  – 206141491בדארנה מריאנא  .257

 33.333%חלקיות: 

 חסר ותק. 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים   – 36322170בדארנה נאדיה  .258

 25%חלקיות: 

 ותק לשכר לא תואם תאריך תחילת עבודה. 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  –  39121660דראושה חוסאם  .259

 100%חלקיות: 

 תעריף שגוי   –שעות מילוי מקום 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  –  59988147דראושה חוסאם  .260

 52.632%חלקיות: 

 תעריף שגוי   –שעות מילוי מקום 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים   –  201020633דראושה רנא  .261

 33.75%חלקיות: 

 עבודה. ותק לשכר לא תום תאריך תחילת  
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 מקיף אבן חלדון  –מורים   – 59946533ואקד סיהאם  .262

 100%חלקיות: 

 תעריף שגוי.   –שעות מילוי מקום 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  – 55755888חורי ראיק  .263

 100%חלקיות: 

 בגין הגדלת הפרשה לקרנות.  1%חסר פיצוי 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  – 57577538חמזה סמייה חכרוש  .264

 100%חלקיות: 

 בגין הגדלת הפרשה לקרנות.  1%חסר פיצוי 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים   – 21818349חרבוש חוסאם  .265

 100%חלקיות: 

 תעריף שגוי.   –שעות מילוי מקום 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  – 66086703יאסין מאהר  .266

 100%חלקיות: 

 לא כולל כלל רכיבי השכר של המורה.  חושב בחוסר,  135תעריף שעה בסמל  

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  – 58602137יוסף נזאר  .267

 100%חלקיות: 

 בגין הגדלת הפרשה לקרנות.  1%חסר פיצוי 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  – 58548322יוסף עלי  .268

 100%חלקיות: 

 לא זכאי לגמול ריכוז, יש לבדוק על מה קיבל שעות נוספות.

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים   – 93778615כנאענה אומיה  .269

   96.053%חלקיות: 

 חושב בחוסר, לא כולל כלל רכיבי השכר של המורה.   135תעריף שעה בסמל  

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  –  26311043כנאענה אוסאמה  .270

 100%חלקיות: 

 שעת מילוי מקום משולמת בתעריף שגוי. 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  – 57581639להואני גאלב  .271

 100%חלקיות: 

 בגין הגדלת הפרשה לקרנות.  1%חסר פיצוי 
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 מקיף אבן חלדון  –מורים  –  58584053מעלוף גמיל  .272

 18.421%חלקיות: 

 ללא קרן השתלמות.  2014מועסק מ 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים   – 53880720נסאר באסמה  .273

 100%חלקיות: 

לקרן   הפרשה  ופיצול.לבטל  ריכוז  גולי  עבור   השתלמות 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  – 40392326נסאר דועא  .274

 62.863%חלקיות: 

 תוספת מעל משרה. 28%חסר 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  – 59885590נסאר חסן  .275

 85.526%חלקיות: 

 אחוזי הפרשה לקרן פנסיה שגויים. 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  – 52568300נסאר עלי   .276

 100%ותחלקי 

 אחוזי הפרשה לקרן פנסיה שגויים. 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים   – 54811898נסאר עפאף  .277

 100%חלקיות: 

 בגין הגדלת הפרשה לקרנות.  1%חסר פיצוי 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  – 66702267נסאר רימא   .278

 89.167%חלקיות: 

 אחוזי הפרשה לקרן פנסיה שגויים. 

 

 מקיף אבן חלדון –מורים  – 34681395נעאמנה אסמאעיל   .279

 39.583%חלקיות: 

 חסר קרן השתלמות.

 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  –  201368123נעאמנה בילאל   .280

 100%חלקיות: 

 גמול ריכוז/פיצול לא חייבים בהפרשה לקרן השתלמות. 
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 מקיף אבן חלדון  –מורים  –  23244825נעאמנה סמירה  .281

 107%חלקיות: 

 ריכוז/פיצול לא חייבים בהפרשה לקרן השתלמות. גמול 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  – 52511722סעיד מוחמד  .282

 31.944%חלקיות: 

 חסרה קרן פנסיה. 

 

 מקיף אבן חלדון –מורים  – 200254530עאסלה חטיב רנא  .283

   59.521%חלקיות: 

 אחוזי הפרשה לקרן פנסיה שגויים. 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים   – 29207859עבאס מוסטפא  .284

 60%חלקיות: 

 יש לוודא מהי הגדרת התפקיד, הדירוג מנהלי. 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  –  300289766קראקרה חסאן  .285

 100%חלקיות: 

סמל   ליווי  גמול  שגויים,  לגמל  הפרשה  אחוזי  שגויות,  לתקן  חודשיות  יש   247שעות 

 להגדיר כ"עבודה נוספת".

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  –  25852823קראקרה נהאיה  .286

 107%חלקיות: 

 בסיס השכר לקרן פנסיה שגוי, אחוזי הפרשה שגויים. 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  –  57609000קראקרה סאלח  .287

 100%חלקיות: 

 אחוזי הפרשה לקרן פנסיה שגויים. 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים   – 32774879קראקרה סחר  .288

 100%חלקיות: 

 הפרשה לקרן פנסיה שגויים, חסרה קרן השתלמות. אחוזי  

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  –  21813472קראקרה רוודה  .289

 98.25%חלקיות: 

 אחוזי הפרשה לקרן פנסיה שגויים. 
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 מקיף אבן חלדון  –מורים   –  24767006שלאעטה גסאן  .290

 100%חלקיות: 

 אחוזי הפרשה לקרן פנסיה שגויים. 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  – 205351737שלש אנס   .291

 91.25%חלקיות: 

 אחוזי הפרשה לקרן פנסיה שגויים, חסרה קרן השתלמות. 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  – 32773814שלש סמיר  .292

 100%חלקיות: 

 אחוזי הפרשה לקרן פנסיה שגויים. 

 

 מקיף אבן חלדון  –מורים  – 56896178  שלש ראגי .293

 100%חלקיות: 

 לקרן פנסיה שגויים. אחוזי הפרשה  

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  –  200905115 אבראהים גוסון .294

 107%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  –  32643751רפעת אבראהים  .295

 105%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  –  25843756בדארנה אמירה  .296

 107%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  –  11922366בדארנה מקסים  .297

 107.5%חלקיות: 

 עבור עבודה מעל משרה. חסרה קרן פנסיה  
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 מקיף אלבטוף  –מורים  –  204658298בדארנה מרים  .298

 100%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים   – 589388331בדארנה ספא  .299

 62.5%חלקיות: 

 , תשלום שעות מילוי מקום ושעות עבודה לפי תעריפים שונים. 8הערה 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  –  37388493דראושה אימאן   .300

 104.5%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  מעל משרה קרן  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  –  203032222דראושה סמאח   .301

 0חלקיות: 

 חופשת לידה. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  –  58950619דראושה תייסיר   .302

 105.263%חלקיות: 

במקום לקרן פנסיה עבור , ההפרשה לקופת תגמולים 157מקבלת שעות נוספות בסמל  

 עבודה נוספת.

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 300084662חוטבא נסאר רנה   .303

 107%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 השתלמות. לקרן 

 

 

 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  –  28213551חוטבא אעתדאל  .304

 105%חלקיות: 

 חסר קרן פנסיה עבור עבודה מעל משרה. שעות נוספות משולמות בתעריף שגוי. 
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 מקיף אלבטוף  –מורים   – 26254839חוטבא ראניה   .305

 100.75%חלקיות: 

 שגוי.  -שעות עבודה  –תשלום עבור טיול 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 40928566חוסין מדחת  .306

 104.167%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 39546650חורי אסד  .307

 102.5%ת: חלקיו

 חסר קרן פנסיה עבור עבודה מעל משרה. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 40939043חורי סלים  .308

 58.75%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 שתלמות. לקרן ה

 

 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 21819685חטיב אמאל  .309

 104.5%חלקיות: 

 חסר קרן השתלמות, אין קרן פנסיה מעל משרה. 

 

 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 32775637חטיב מאלכה  .310

 107%חלקיות: 

 , חסרה קופה מעל משרה.182ישנו זיכוי חופש, קיים שעות תקן 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים   –  43199975חלילייה נידאא  .311

 100.75%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 
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 מקיף אלבטוף  –מורים  – 23412968טאהא עליא  .312

 0חלקיות: 

 . 2016י משעת

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 305668188יאסין נגואן  .313

 91.25%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –רים מו  – 26599845יאסין סברין  .314

 109.5%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים   – 29766193יסין ראמי  .315

 100%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –ורים  לכל המ

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  –  305325854כנאענה פראס  .316

 66.25%חלקיות: 

סיה, לפתוח קופה למורים המועסקים  לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנ  –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 39148275כנאענה רביע   .317

 105%חלקיות: 

 שגויים.  – תשלום שעות עבודה עבור יום טיול 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים   – 29927449להואני טארק   .318

 48.009%חלקיות: 

 גמולי השתלמות משולמים באופן שגוי. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 36645000להואני רנין  .319

 103.25%חלקיות: 

 חסרה קרן פנסיה עבור עבודה מעל משרה. 
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 מקיף אלבטוף  –מורים  – 301514212 מאדי חנאן .320

 100.75%חלקיות: 

לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    לעדכן אחוזי הפרשה  –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים   – 34799601מאדי נסרין  .321

 107%חלקיות: 

המועסקים  לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים   – 58957945מנסור מוחמד  .322

 100%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

ים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמל

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים   – 21818562נסאר איכארם   .323

 100.75%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

ליווי תלמידים מההפרשה  מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול,  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  –  32858037נסאר אסמאעיל  .324

 33.75%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 . לקרן השתלמות

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 33555830נסאר גאלב   .325

 33.75%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 
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 מקיף אלבטוף  –מורים  – 34010751נסאר ופיק  .326

 66.25%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 23368095נסאר ורדה  .327

 96.25%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 28286722נסאר ליביא  .328

 108.25%חלקיות: 

 חסר קרן השתלמות.

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 201268414נסאר מהא   .329

 53.75%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים   – 29768322נסאר סאפי  .330

 110%ת: חלקיו

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים   – 58516626נסאר סמיר  .331

 100%חלקיות: 

הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים  לעדכן אחוזי    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 32742355נסאר ספות  .332

 45.833%חלקיות: 

ם המועסקים  לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורי  –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 
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 מקיף אלבטוף  –מורים   – 59462416נסאר עבדללה   .333

 107.895%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

רל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  מעל משרה קרן הילה. לנט

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 23405459נסאר עיסא  .334

 64.474%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

י תלמידים מההפרשה  מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליוו 

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 58205329נסאר פריד  .335

 113.889%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 השתלמות. לקרן 

 מקיף אלבטוף  –מורים  –  33266784נסאר ראויה  .336

 114.5%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 200588721נסאר רשא   .337

 108.25%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים   – 204217475נסאר תסנים  .338

 83.75%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –המורים  לכל  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 

 

 



70 
 

 מקיף אלבטוף  –מורים  –  309703882נעאמנה אינגה  .339

 100%חלקיות: 

ת פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים  לעדכן אחוזי הפרשה לקופו  –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  –  33551953נעאמנה מוחמד   .340

 78.75%חלקיות: 

ם  לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקי  –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  –  203368998נעאמנה מיסאא  .341

 27.724%חלקיות: 

 משובש.  3.19תלוש 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 203350491נעאמנה עאתיקה  .342

 90.75%חלקיות: 

אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים  לעדכן    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 36225985נעאמנה עווד  .343

 105%חלקיות: 

קופה למורים המועסקים  לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 32694432סעדי אינאס   .344

 52.5%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

ה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  מעל משרה קרן היל

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  –  66048620סעדי רנא  .345

 100.75%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

ליווי תלמידים מההפרשה    מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול,

 לקרן השתלמות. 
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 מקיף אלבטוף  –מורים  –  201022605סעדיה אלהאם   .346

 0חלקיות: 

 נטו שלילי. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים   – 29868841סעדיה סאידה  .347

 104.5%חלקיות: 

 חסרה קופה מעל משרה, אחוזי הפרשה שגויים. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים   – 65917700סעדייה אתיר   .348

 100%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  –   33930728עאסלה אחלאם  .349

 100%חלקיות: 

 חסרה קופה מעל משרה, אחוזי הפרשה שגויים. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 66009325עאסלה חנאן  .350

 100.75%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 מות. לקרן השתל

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 23337124עאסלה סנאא  .351

 113.579%חלקיות: 

 חסרה קופה מעל משרה, אחוזי הפרשה שגויים. 

 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 32977670עאסלה רביע  .352

 101.25%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  מעל משרה קרן הילה.  

 לקרן השתלמות. 
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 מקיף אלבטוף  –מורים   – 34255091עבאס סאמר  .353

 41.25%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז,  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 40932873עוסמאן )נסאר( תמהיד  .354

 104.5%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מההפרשה  מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים   – 65930083שאהנין דוניא   .355

 107%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים   – 10131340שאהין לילא  .356

 108.25%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  –  40754947שאהין רביע  .357

 101.25%: חלקיות

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבטוף  –מורים  – 24757692שלש סמירה   .358

 103.75%חלקיות: 

 אחוזי הפרשה שגויים. חסרה קופה מעל משרה. 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים  –  24733289אבו סאלח עומר  .359

 53.75%חלקיות: 

 אחוזי הפרשה לקרן פנסיה שגויים. 
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 מקיף אלבכארי  –מורים  –  56942659אבו רייא מוחמד   .360

 100%חלקיות: 

גמול ריכוז / פיצול לא חייבים בהפרשה לקרן השתלמות. יש לבדוק  עבור מה מקבל  

 . 3%גמול פיצול וריכוז 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים  –39480702בדארנה הבה  .361

 107%חלקיות: 

גמול ריכוז / פיצול לא חייבים בהפרשה לקרן השתלמות. יש לבדוק  עבור מה מקבל  

 . 3%גמול פיצול וריכוז 

  

 מקיף אלבכארי  –מורים  –  25794413בדארנה ממדוח   .362

 83.75%חלקיות: 

עבודה   יום  לכל תער  –הפחתת  שעה   / יום  ערך  לתקן  יש  מאוד.  נמוך  שגוי,  יום  יף 

 .3%העובדים. יש לבדוק  עבור מה מקבל גמול פיצול וריכוז 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים   – 36322170בדארנה נאדיה  .363

 166.67%חלקיות: 

 אחוזי הפרשה לקרן פנסיה שגויים. 

 

 מקיף אלבכארי –מורים  – 204215271 בדארנה עומר אנואר  .364

 107%חלקיות: 

 אחוזי הפרשה לקרן פנסיה שגויים. 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים   – 25885369ברבארה עלאא  .365

 25%חלקיות: 

 משרה ומקבל פעמיים חודשי חופשי. 0.25אחוזי הפרשה לקרן פנסיה שגויים, עובד  

 

 מקיף אלבכארי  –מורים   – 59500686גזאל יוסף  .366

 35.526%חלקיות: 

 . 2%פיצול  יש לבדוק מה זה גמול 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים   –  203604905גנאים מיסאא  .367

 100%חלקיות: 

 אחוזי הפרשה לקרן פנסיה שגויים. 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים   – 34244962דראושה עזמי  .368

 79.5%חלקיות: 

 אחוזי הפרשה לקרן פנסיה שגויים. 
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 מקיף אלבכארי  –מורים  – 37187895 זידאן געפר .369

 110%חלקיות: 

 שה לקרן פנסיה שגויים. אחוזי הפר

 

 מקיף אלבכארי  –מורים  – 36378438חוטבא לילא  .370

 117%חלקיות: 

 חסרה קופה מעל משרה. אחוזי הפרשה שגויים. 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים   – 300863123חטיב בושרא  .371

 98.25%חלקיות: 

, לבדוק מול האישורים של משרד 7%אין גמול של    –טעות בתשלום גמול בהשתלמות  

 החינוך. 

  

 מקיף אלבכארי  –מורים  – 33031204חלו יחיא  .372

 100%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבכארי –מורים  – 317837490חלו מיחאלה אלינה  .373

 0חלקיות: 

 . 2014שעתית משנת 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים   –200573426חמדאן נאדיה  .374

 33.333%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

ידים מההפרשה  מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמ 

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים   –21818349חרבוש חוסאם  .375

 0חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 

 

 



75 
 

 מקיף אלבכארי  –מורים  – 33555855כנאענה נזיר  .376

 50%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 אלבכארי מקיף  –מורים   –  307945147נסאר אלטייב  .377

 100%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים  – 29826302נסאר אשרף   .378

 91.25%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –המורים  לכל  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים  –  33266891נסאר גאד  .379

 100%חלקיות: 

לפי   נוספות  שעות  נכ125%מקבל  הנוספות  השעות  לקופת  ,  ההפרשה  בבסיס  ללות 

 . 5%תגמולים 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים  – 58950510נסאר גמאל   .380

 100%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

 מעל משרה קרן הילה. 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים  – 26599688נסאר לילא  .381

 66.25%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –המורים  לכל  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים   – 205878986נסאר מוחמד  .382

 66.25%חלקיות: 

פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים  לעדכן אחוזי הפרשה לקופות    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 
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 מקיף אלבכארי  –מורים  – 40945446נסאר מועמר  .383

 96.25%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

ל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  מע

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים  – 26315523נסאר נגאת   .384

 50%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

יכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ר

 לקרן השתלמות. 

 מקיף אלבכארי  –מורים  – 59460790נסאר סוהיר  .385

 46.053%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מההפרשה  מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים  

 . לקרן השתלמות

 

 מקיף אלבכארי  –מורים  – 34627356נסאר רים  .386

 53.846%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים  – 016175930נסאר רימאן  .387

 112%חלקיות: 

 היעדרות לא מחושבת באופן תקין. 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים  – 66393836נסאר שהנאז  .388

 53.804%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים  – 36636157נעאמנה ורוד  .389

 50%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 קרן השתלמות. ל
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 מקיף אלבכארי  –מורים  –  302475793נעאמנה טארק  .390

 96.25%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים  – 40390759נעאמנה עיד   .391

 110%חלקיות: 

 חסרה קרן פנסיה עבור שכר מעל משרה. 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים   – 33981606סח יאסר  .392

 100%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

ל, ליווי תלמידים מההפרשה  מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצו 

 לקרן השתלמות. 

 מקיף אלבכארי  –מורים  – 32983520עאסלה גאלב  .393

 100%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים   – 301532164עאסלה היא  .394

 71.25%חלקיות: 

 היעדרות לא מחושבת באופן תקין 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים   – 33919986עאסלה הנאדי  .395

 107%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים  –  43199595עאסלה מוסטפא  .396

 110%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

תלמידים מההפרשה  מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי  

 לקרן השתלמות. 
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 מקיף אלבכארי  –מורים  – 59416792עאסלה מרעב  .397

 100%חלקיות: 

 מנהל לא זכאי לגמול ריכוז! 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים   – 43036789עאסלה נוראן  .398

 36.442%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

 קרן   מעל משרה

לקרן   מההפרשה  תלמידים  ליווי  פיצול,  ריכוז,  גמולי  של  סמלים  לנטרל  הילה. 

 השתלמות. 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים   – 32984734עאסלה סאלח  .399

 33.75%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים  – 25792706עאסלה סארי   .400

 100%חלקיות: 

 היעדרות לא מחושבת באופן תקין. 

 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים  – 36329936עאסלה עביר  .401

 100%חלקיות: 

קופה למורים המועסקים  לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים   –  36374155 עאסלה פארס .402

 1.25%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

לה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  מעל משרה קרן הי 

 לקרן השתלמות. 

 

 מקיף אלבכארי  –מורים   – 33701095עבאהרה ריאד   .403

 100%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

ל, ליווי תלמידים מההפרשה  מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצו 

 לקרן השתלמות. 
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 מקיף אלבכארי  –מורים   – 200645745עזאזמה רנדא  .404

 75%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  

 . לקרן השתלמות

 

 מקיף אלבכארי  –מורים   –  206152696עיאדה סוזאן  .405

 33.333%חלקיות: 

 מורה  חדשה 

 

 מקיף אלבכארי –מורים  – 311477665שלש איוב אעתדאל   .406

 112%חלקיות: 

לעדכן אחוזי הפרשה לקופות פנסיה, לפתוח קופה למורים המועסקים    –לכל המורים  

ריכוז, פיצול, ליווי תלמידים מההפרשה  מעל משרה קרן הילה. לנטרל סמלים של גמולי  

 לקרן השתלמות. 

 

 רווחה חינוכית  – 308447911אבראהים עובידה   .407

 0חלקיות: 

 מורה 

 

 רווחה חינוכית  –  32643751אבראהים רפעת  .408

 0חלקיות: 

 מורה 

 רווחה חינוכית  – 21817143יאסין עביר  .409

 0.24חלקיות: 

 יש לבדוק מהי הגדרת התפקיד.

 

 רווחה חינוכית  – 43219757יאסין ראזי   .410

 0חלקיות: 

 מורה 

 רווחה חינוכית  – 201216231כנאענה נגם   .411

 0חלקיות: 

 , חסרה קרן השתלמות 2011שעתי משנת  

 

 תוכנית מנ"ע  – 40938623מוסא ראודה  .412

 33.333%חלקיות: 

 לבדוק אחוזי הפרשה לקרן פנסיה, חסרה קרן השתלמות. 
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 מחושב נכון –בקרת שכר  מורים 

 

יחיד 
 ה

מספר  שם יחידה 
 עובד

חלקיו  שם עובד
 ת

קופ הערות
 1ה 

קופ
 2ה 

קופ
 3ה 

מקיף אבן   -מורים 81
 חלדון 

3214572
51 

פיקיטו    חוסין 
 קלודיה 

0.982
5 

מחושב  
 נכון 

      

מקיף אבן   -מורים 81
 חלדון 

3178435
22 

1.016 אחמד ורוניקה 
67 

מחושב  
 נכון 

      

מקיף אבן   -מורים 81
 חלדון 

5815387
5 

מחושב   1 אלפארס ספא 
 נכון 

      

מקיף אבן   -מורים 81
 חלדון 

5695923
2 

בדארנה  
 אכלאס 

מחושב   1
 נכון 

      

מקיף אבן   -מורים 81
 חלדון 

5819427
5 

מחושב   0.4 בדארנה חאמד 
 נכון 

      

מקיף אבן   -מורים 81
 חלדון 

2011766
33 

0.337 בדארנה עביר 
5 

מחושב  
 נכון 

      

מקיף אבן   -מורים 81
 חלדון 

3913653
6 

0.416 בדארנה רנין 
67 

מחושב  
 נכון 

      

מקיף אבן   -מורים 81
 חלדון 

5515024
7 

מחושב   1 דראושה נזיה 
 נכון 

      

מקיף אבן   -מורים 81
 חלדון 

3052457
63 

מחושב   1.07 חגאזי מרים 
 נכון 

      

מקיף אבן   -מורים 81
 חלדון 

2914725
3 

מחושב   1 חוטבא יוסף 
 נכון 

      

מקיף אבן   -מורים 81
 חלדון 

3731817
7 

0.982 חוטבא סאמיה 
5 

מחושב  
 נכון 

      

מקיף אבן   -מורים 81
 חלדון 

2006971
26 

0.857 חטיב ראוזן 
5 

מחושב  
 נכון 

      

מקיף אבן   -מורים 81
 חלדון 

2585941
4 

מחושב   1.07 חמוד אמנה 
 נכון 

      

מקיף אבן   -מורים 81
 חלדון 

5815511
0 

טאהא  
 עבדאלכרים 

מחושב   1
 נכון 

      

מקיף אבן   -מורים 81
 חלדון 

2320612
1 

מחושב   1 יאסין כאמלה 
 נכון 

      

מקיף אבן   -מורים 81
 חלדון 

4321975
7 

מחושב   1 יאסין ראזי 
 נכון 

      

מקיף אבן   -מורים 81
 חלדון 

5517002
1 

כנאענה  
 פאטמה 

מחושב   1
 נכון 

      

מקיף אבן   -מורים 81
 חלדון 

3660474
2 

0.982 להואני דוניא 
5 

מחושב  
 נכון 
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מקיף אבן   -מורים 81
 חלדון 

3326691
7 

0.766 נסאר בותינה 
42 

מחושב  
 נכון 

      

מקיף אבן   -מורים 81
 חלדון 

2984151
7 

מחושב   1.07 נעאמנה ראויה 
 נכון 

      

מקיף אבן   -מורים 81
 חלדון 

3123397
24 

מחושב   1 אחמד עאסלה 
 נכון 

      

מקיף אבן   -מורים 81
 חלדון 

3015223
71 

0.333 עאסלה מוחמד 
33 

מחושב  
 נכון 

      

מקיף אבן   -מורים 81
 חלדון 

3031158
02 

מנסור   עאסלה 
 לוטפיה 

0.540
7 

מחושב  
 נכון 

      

מקיף    -מורים 81
 אלבטוף 

5998814
7 

דראושה  
 חוסאם 

0.526
32 

מחושב  
 נכון 

      

מקיף    -מורים 81
 אלבטוף 

3326691
7 

0.228 נסאר בותינה 
58 

מחושב  
 נכון 

      

מקיף    -מורים 81
 אלבטוף 

4039232
6 

0.441 נסאר דועא 
38 

מחושב  
 נכון 

      

מקיף    -מורים 81
 אלבטוף 

2631552
3 

מחושב   0.625 נסאר נגאת 
 נכון 

      

מקיף    -מורים 81
 אלבטוף 

5256830
0 

מחושב   0.25 נסאר עלי 
 נכון 

      

מקיף    -מורים 81
 אלבטוף 

3468139
5 

נעאמנה  
 אסמאעיל 

מחושב   0.375
 נכון 

      

מקיף    -מורים 81
 אלבכארי 

2055263
53 

0.337 טרביה רשא 
5 

מחושב  
 נכון 

      

קורא   61 קול  רכז 
 ואתר איטרנט 

2992744
9 

0.369 להואני טארק 
91 

מחושב  
 נכון 
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 עראבה  –בקרת שכר 

 עובדי מינהלה 

 

 

 ( 30,000רשות רמה ב' )בגודל עד  -סגן ראש רשות  – 23259427 דארנה עאדל ת.ז.ב

•  ( דמי כלכלה    - עבור רכיבי השכר    -( 5%- 5%חסרה הפרשה לקופת גמל של החזר הוצאות 
 והוצאות טלפון. 

 . 10/2018צריך לאפס את ימי החופשה של הקדנציה הקודמת שהסתיימה בחודש    •

עבודה   • תחילת  לתאריך  בעבודה  וותק  בין  התאמה  הוותק   -אין  את  בהתאם  לתקן  יש 
  בעבודה.

 

   -כח אדם   –  53860854חוסין חסנה ת.ז 

 15דרגה נוכחית + -  11-9רשות רמה ב'  -מנהל מחלקה-מתח דרגות לתפקיד 

ז •   13עובד בדרגה    2017על פי הסכם    –   13כאית לתוספת ענפית מפני שהוא בדרגה  אינה 
 ומעלה אינו זכאי לתוספת זו.

   14התבקשתם להוריד אותה לדרגה +  – 2002 -בביקורת משרד האוצר שבוצעה ב •
 ואין לקדמה מעבר לאמור בעתיד.

שכר   • תלושי  לבדוק  לתוספת    2.99,  8.98יש  זכאות  לוודא  מנת  ניהול  על  ותוספת  פיצול 
 בשיעורים המופיעים בתלוש.

 

 מבקר הרשות  – 29131323 חוטבא סאמי ת.ז.

 הוצאות טלפון ולהפריש על רכיב זה לקופת גמל.   -₪  136יש לשלם   •
 (.5- 5%של החזר הוצאות ) 

 דמי כלכלה . -עבור רכיבי השכר   -(5%- 5%חסרה הפרשה לקופת גמל של החזר הוצאות ) •

 (. 5%- 5%דמי הכלכלה בהפרשות לקופת גמל של החז' הוצאות )ש לכלול את  •
 

 אב בית במשרדי הרשות – 23397110 טאהא באסם ת.ז. 

 ספר. -מפני שאינו אב בית של בית - 10%לא זכאי לתוספת ענפית    •

בשכר תלוש דצמבר מותר שיתרת    -ימים  55יתרת ימי החופש מעל למותר )ניתן לצבור עד   •
   1-6.19צבירה של - 1.83X6=10.98ימים(.  55החופש תהיה עד 
   65.98( = 1-6.19צבירה של - 1.83X6=10.98)  10.98+   55(  12.18-)יתרה מותרת מ

 כולל.  6.19 -זו היתרה המותרת עד ל  -ימי חופשה   65.98 
 

 7, דרגה נוכחית  8-6מתח דרגות  -מזכירת מנכ''ל   – 65915522 אחמאד פידא ת.ז.

 עבור שעות כוננות. –עבודה נוספת חסרה קופה של רכיבי  •
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 9, דרגה נוכחית 9-7מתח דרגות  - מזכירת ראש רשות   – 58570342 נעאמנה אכלאס ת.ז.

 עבור שעות נוספות. –חסרה קופה של רכיבי עבודה נוספת  •

 במידה ומוגדרת כמנהלת לשכה, זכאית לדרגה התואמת מנהל מחלקה   •
 . 9-11מתח דרגות  -ברשות רמה ב'  

 
 

 מנהל מערכות מידע    – 54810734 נעאמנה מוחמד ת.ז.

 האם היה בתקופה המזכה?  8.98,2.99יש לבדוק תלוש   - 25%מקבל תוספת ניהול  •

 

 מנכ''ל הרשות  – 59007716 יאסין חאתם ת.ז.

 הוצאות טלפון.  -₪  160יש לשלם   •

 (. 5-5%חסרה קופה של החזר הוצאות )  •

 

 משאבי אנוש  – 40946154 עאסלה הזאר ת.ז.

סייעת כיתתית בחינוך מיוחד   -בתלוש שכר רשום מחלקה   – לברור מה התפקיד בפועל   •
 סייעת טיפולית צמודה -ובתפקיד

 10%תוספת סייעות במידה והיא סייעת אישית יש לשלם  •

 

 משאבי אנוש   – 26318576 עאסלה סרחאן ת.ז.

 39דרגה נוכחית  -  41-39רשות רמה ב' בדרוג המח''ר  -מנהל מחלקה-מתח דרגות לתפקיד 

 לברור מה התפקיד בפועל 

 אינו זכאי, מהווה חריגת שכר. -"ניהול"  20%יש לבטל תוספת   •

 צוערת  – 300804036 חנדקלו ראויה ת.ז.

 חסר זיכוי של ימי חופשה וימי מחלה.  •

 (. 5-5%חסרה קופה של החזר הוצאות ) •

 האם מחושב לפי דירוג צוערים?   -יש לבדוק בחוזה בתיק האישי שלה  •

 תובע עירוני –שרות משפטי  – 301435053 אלעי מינאס ת.ז.

 חסר זיכוי של ימי חופשה וימי מחלה.  •

את תוספת הופעה ותמריץ    -סיה וקרן השתלמות  יש להכליל בבסיס החישוב של קרן פנ  •
 משפטנים. 

 

 יועץ משפטי –שרות משפטי  –  23301641 חטיב גואד ת.ז.

 חסר זיכוי של ימי חופשה וימי מחלה.  •

 הוצאות טלפון.  -₪  136יש לשלם   •

• ( הוצאות  החזר  גמל  קופת  של  החישוב  בבסיס  להכליל  הכלכלה    - (  5%- 5%יש  דמי  את 
 טלפון. והוצאות 
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 עובדת במחלקת הגבייה  –  56884851 חוסין פרגה ת.ז.

 ?    175%שעות נוספות? מדוע לפי  100עבור מה מקבלת  •
 שעות נוספות בחודש. 64עובר את המכסה המותרת שהיא 

 חסר קופת גמל של רכיבי עבודה נוספת.  •
 

 פקידת גבייה  – 58164245 כנאענה סמר ת.ז.

 ?    175%שעות נוספות? מדוע לפי  100עבור מה מקבלת  •
 מדוע מחושב לפי ערך שעתי נמוך? 
 שעות נוספות בחודש. 64עובר את המכסה המותרת שהיא 

 חסר קופת גמל של רכיבי עבודה נוספת.  •

 

 עובד במחלקת הגבייה  – 36225191 עאסלה הישאם ת.ז.

 ?    175%שעות נוספות? מדוע לפי  100עבור מה מקבל  •
 שעות נוספות בחודש. 64עובר את המכסה המותרת שהיא 

 חסר קופת גמל של רכיבי עבודה נוספת.  •

 

 גזבר הרשות – 28225522 ניף חניף ת.ז.

 הוצאות טלפון.  -₪  144יש לשלם   •

•  ( הוצאות  גמל החזר  קופת  של  בבסיס החישוב  להכליל  דמי הכלכלה    – (  5%- 5%יש  את 
 והוצאות טלפון. 

 חסר זיכוי של ימי מחלה  •

 

 חשב שכר   – 52492964קראקרה סעיד ת.ז  

ומעלה    13עובד בדרגה    2017על פי הסכם    -  13אינה זכאי לתוספת ענפית מפני שהוא בדרגה   •
 אינו זכאי לתוספת זו. 

כתוספת    -  20%רשום שמקבל תוספת ניהול    –  2002  -בביקורת משרד האוצר שבוצעה ב •
 ?  30%, מדוע מקבל תוספת ניהול  3.3.99שכר חריגה שהוכשרה ע''י הסכם 

 תוספת פיצול? ותוספת מאמץ?

שכר   • תלושי  לבדוק  פיצול    2.99,  8.98יש  תוספת   , ניהול  לתוספת  זכאות  לוודא  מנת  על 
 בשיעורים המופיעים בתלוש. ותוספת מאמץ 

 מנהל במחלקת הגבייה  –  25788076 נסאר והבה ת.ז.

 ?    175%שעות נוספות? מדוע לפי  100עבור מה מקבל  •
 שעות נוספות בחודש. 64עובר את המכסה המותרת שהיא 

 חסר קופת גמל של רכיבי עבודה נוספת.  •

 

 מנהל רכש  – 26394858 כנאענה גמאל ת.ז.

 7% -ותגמולי עובד  7.5%  -תגמולי מעביד ל –הפרשות לקרן פנסיה יש להגדיל  •
 . 8.33%הפרשת לפיצויים להשאיר 

עבודה   • תחילת  לתאריך  בעבודה  וותק  בין  התאמה  הוותק    –אין  את  בהתאם  לתקן  יש 
 בעבודה. 
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 קופאי ראשי  – 56886278 עאסלה סאלח ת.ז.

 ?    175%שעות נוספות? מדוע לפי  100עבור מה מקבל  •
 שעות נוספות בחודש. 64את המכסה המותרת שהיא עובר 

 חסר קופת גמל של רכיבי עבודה נוספת.  •

 

 מנהל מחלקת תברואה  – 58585993 עאסלה מוחמד ת.ז.

 הינן  תוספות "חריגות"   - ש"ח ₪478  ותוספת מיוחדת בסך   696גמול תפקיד בסך  •
 יש להפחית בגובה התוספת, את התוספת שיקלית אחוזית. 

האם שולמו במועד הקובע. תוספות אלו לא נכללות בבסיס החישוב   2.99,   8.98- לבדוק ב
 של קרן השתלמות וקרנות פנסיה תקציבית. 

 חסר קופת גמל של רכיבי עבודה נוספת.  •

 

 ניקוי רחובות  – 58606427 עאסלה מוופק ת.ז.

  8דרגתו מדרגה +ניתנה הנחייה להוריד את    -  2002  -בביקורת משרד האוצר שבוצעה ב •
 ?  8.  מדוע עדיין מקבל דרגה +7לדרגה +

 

 וטרינר –  302702824 חטיב מורד ת.ז.

 מדוע מקבל שכר שעתי?   •

 ₪? 107על פי מה נקבע תעריף שעה  •

 חסר זיכוי של ימי חופשה וימי מחלה.  •

 פנסיה , גמל והשתלמות  – צריך לפתוח קופות  •

 מדוע אין תשלום בגין קצובת נסיעות?  •

 

 באגף פיקוח וטרינרי  –פיקוח על עבודות  – 32645020חלאילה סמיר ת.ז. 

 מדוע מקבל שכר שעתי?  •

 שעות לחודש אינו חוקי!   198תשלום שכר מינימום על   •

 ועדיין לא נפתחה לו קרן השתלמות  -  2014עובד ברשות משנת  •

 חסר זיכוי של ימי חופשה וימי מחלה.  •

 מדוע אין תשלום בגין קצובת נסיעות?  •

 

 באגף פיקוח וטרינרי  –פיקוח על עבודות  – 34359968מריסאת טיבה ת.ז. 

 מדוע מקבל שכר שעתי?  •

 11/19יש לפתוח קרן השתלמות לאחר שנה בתשלום שכר   – 1.11.2018-החלה לעבוד ב •
 ! 11/18- תלושי שכר מ 12בתנאי שיש רצף של 

 חסר זיכוי של ימי חופשה וימי מחלה.  •

 צובת נסיעות? מדוע יש כפילות של תשלום ק •
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 וטרינר  – 308390434 פואז אנס ת.ז.

 מדוע מקבל שכר שעתי?   •

 ₪? 107על פי מה נקבע תעריף שעה  •

 חסר זיכוי של ימי חופשה וימי מחלה.  •

 פנסיה , גמל והשתלמות  – צריך לפתוח קופות  •

 מדוע אין תשלום בגין קצובת נסיעות?  •

 

 וטרינרית  – 309703924 יאסין מריה ת.ז.

יש להכליל את תוספת למקצוע מיוחד + תוספת בריאות בבסיס החישוב לקרן השתלמות   •
)-ולהוציא תוספות אלו מהחישוב לקופת תגמולים  ופנסיה תקציבית   - 5%החזר הוצאות 

%5 .) 

 חסר זיכוי של ימי מחלה.  •

 

 פקח עירוני במשמר האזרחי  – 29218492 דראושה מופיד ת.ז.

היא בתנאי שבמסגרת עבודתו עוסק    -עבור מה מקבל תוספת ענפית? הזכאות לתוספת זו   •
 בפועל גם באכיפת דיני חניה ברחבי הרשות. 

 ?20%תעריף שעה ולא לפי  100%משמרת שניה מחושבת לפי -מדוע תוספת שעות עבודה •
 תעריף שעתי!  20%תוספת משמרת שניה צריכה להיות מחושבת לפי 

 שעות עבודה.  -112יש להגדיר נכון סמל לתשלום משמרת שניה ולא להשתמש בסמל  •

 תוספת משמרת שניה צריכה להיות מופרשת לקופת גמל של רכיבי עבודה נוספת,  •
 לכן יש להסירה מבסיס החישוב לקרן פנסיה והשתלמות.

 חסרה קופת גמל של רכיבי עבודה נוספת.  •

 פקח עירוני במשמר האזרחי  –  82263112 חטיב עמאד ת.ז.

היא בתנאי שבמסגרת עבודתו עוסק    -עבור מה מקבל תוספת ענפית? הזכאות לתוספת זו   •
 בפועל גם באכיפת דיני חניה ברחבי הרשות. 

 ?20%תעריף שעה ולא לפי  100%משמרת שניה מחושבת לפי -מדוע תוספת שעות עבודה •
 תעריף שעתי!  20%לפי תוספת משמרת שניה צריכה להיות מחושבת 

 שעות עבודה.  -112יש להגדיר נכון סמל לתשלום משמרת שניה ולא להשתמש בסמל  •

 תוספת משמרת שניה צריכה להיות מופרשת לקופת גמל של רכיבי עבודה נוספת,  •
 לכן יש להסירה מבסיס החישוב לקרן פנסיה והשתלמות.

 חסרה קופת גמל של רכיבי עבודה נוספת.  •

 

 פקח עירוני במשמר האזרחי  – 303154975 מוחמד ת.ז.נסאר 

היא בתנאי שבמסגרת עבודתו עוסק    –עבור מה מקבל תוספת ענפית? הזכאות לתוספת זו   •
 בפועל גם באכיפת דיני חניה ברחבי הרשות. 
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 פקח עירוני במשמר האזרחי  – 32859589 עאסלה אחמד ת.ז.

היא בתנאי שבמסגרת עבודתו עוסק    –לתוספת זו  עבור מה מקבל תוספת ענפית? הזכאות   •
 בפועל גם באכיפת דיני חניה ברחבי הרשות. 

 ?20%תעריף שעה ולא לפי  100%משמרת שניה מחושבת לפי -מדוע תוספת שעות עבודה •
 תעריף שעתי!  20%תוספת משמרת שניה צריכה להיות מחושבת לפי 

 שעות עבודה.  -112להשתמש בסמל יש להגדיר נכון סמל לתשלום משמרת שניה ולא  •

 תוספת משמרת שניה צריכה להיות מופרשת לקופת גמל של רכיבי עבודה נוספת,  •
 לכן יש להסירה מבסיס החישוב לקרן פנסיה והשתלמות.

 חסרה קופת גמל של רכיבי עבודה נוספת.  •

 

 קצין ביטחון אחראי חרום –  58915513 בדארנה חסן ת.ז.

 חושב לפי תעריף שעתי הגבוה ולהפריש לקופת גמל  שעות כוננות צריך להיות מ •
 של רכיבי עבודה נוספת. 

 חסר קופת גמל עבור רכיבי עבודה נוספת.  •

 תוספת זו מופרשת   –מקבל תוספת נהגים )היה בעבר נהג אמבולנס(  •
 צריך לתקן זאת  -(5%- 5%לקופת החזר הוצאות ) 

   ולפנסיה תקציבית.ולכלול תוספת זו בבסיס חישוב לקרן השתלמות 
 האם שולמו במועד הקובע.  2.99, 8.98- לבדוק ב

 

 מהנדסת הרשות  – 29798410 בדארנה היפה ת.ז.

 ?  42איך נקבע דרגה   •
 39-41 -מתח דרגות למנהל מחלקה ברשות רמה ב'  

 . 20%לא זכאית לגמול ניהול  •

 10% –( 41-39זכאית לתוספת ניהול ל"עובדים חדשים" )שבמתח דרגות  •
 כפיפים.  2במידה ויש לפחות  

 חסר קרן פנסיה, קופת גמל החזר הוצאות, קופת גמל של רכיבי עבודה נוספת   •
 וקרן השתלמות. 

 

 תכנון עיר  –הנדסאי  –  56960222 סעדי תמים ת.ז.

ב • משרד האוצר שבוצעה  דרגתו מדרגה    -  2002  -בביקורת  את  להוריד  הנחייה    45ניתנה 
 ?  43יד.  מדוע מקבל דרגה + ושלא ניתן לקדמו בעת 43לדרגה 

 

 מנהל עבודה  – 23179211 כנאענה אחמד ת.ז.

 יש לחשב שעות כוננות לפי תעריף שעה גבוה.  •

 עבור שעות כוננות.  –יש להפריש לקופת גמל של רכיבי עבודה נוספת  •
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 הרשות למאבק לאלימות בסמים  –מדריך ספורט  –  25964875 יאסין נזאר ת.ז.

 ₪ ?  ₪30  /  50מדוע מקבל שכר שעתי  •

 יש לשלם שכר לפי דרוג חינוך ונוער ודרגה בהתאם לתעודות שלו  •

 מדוע לא מקבל קצובת נסיעות? •

 10/19יש לפתוח קרן השתלמות לאחר שנה בתשלום שכר  –  1.10.2018- החל לעבוד ב •
 ! 11/18- תלושי שכר מ 12בתנאי שיש רצף של 

 עבור שעות הכוננות   -חסר קופה של רכיבי עבודה נוספת  •

 חסר זיכוי של ימי חופשה וימי מחלה  •

 דמי חבר לוועד עובדים  -חסר ניכוי   •

 דמי חבר להסתדרות  -חסר ניכוי   •

 

 הרשות למאבק לאלימות בסמים  –מדריך ספורט  – 39483318 כנאענה מאהר ת.ז.

 ? ₪  30מדוע מקבל שכר שעתי  •

 יש לשלם שכר לפי דרוג חינוך ונוער ודרגה בהתאם לתעודות שלו  •

 מדוע לא מקבל קצובת נסיעות? •

 מדוע לא נפתחה לו קרן השתלמות? יש לפתוח קופה זו  •

 חסר זיכוי של ימי חופשה וימי מחלה  •

 7% –תגמולי עובד   – יש לעדכן את שיעור ההפרשות לתגמולים בקרן פנסיה  •
 . 7.5%ותגמולי מעסיק  

 דמי חבר להסתדרות  -חסר ניכוי   •

 הרשות למאבק לאלימות בסמים  – מדריך חינוכי  –  59884452 נגאר חאלד ת.ז.

 ₪ ? 30מדוע מקבל שכר שעתי  •

 יש לשלם שכר לפי דרוג חינוך ונוער ודרגה בהתאם לתעודות שלו  •

 מדוע לא מקבל קצובת נסיעות? •

 3/19שנה רטרו משכר יש לפתוח קרן השתלמות לאחר  –  1.3.2018-החלה לעבוד ב •
 3.19תלושי שכר מתחילת עבודתו ברשות עד לחודש שכר   12בתנאי שיש רצף של 

 חסר זיכוי של ימי חופשה וימי מחלה  •

 דמי חבר לוועד עובדים  – חסר ניכוי  •

 

 הרשות למאבק לאלימות בסמים  –מדריך ספורט  – 27572338 נעאמנה סעיד ת.ז.

 ₪ ? 30מדוע מקבל שכר שעתי  •

 יש לשלם שכר לפי דרוג חינוך ונוער ודרגה בהתאם לתעודות שלו  •

 מדוע לא מקבל קצובת נסיעות? •

 מדוע לא נפתחה לו קרן השתלמות? יש לפתוח קופה זו  1.10.2010 -החל לעבוד מ  •

 חסר זיכוי של ימי חופשה וימי מחלה  •

 7% –תגמולי עובד   – יש לעדכן את שיעור ההפרשות לתגמולים בקרן פנסיה  •
 . 7.5%ותגמולי מעסיק  

 דמי חבר להסתדרות  – חסר ניכוי  •
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 הרשות למאבק לאלימות בסמים –פיקוח על עבודות  – 37754728 עאסלה עראבה ת.ז.

 ?20%לפי תעריף שעה ולא   100%משמרת שניה מחושבת לפי -מדוע תוספת שעות עבודה •
 תעריף שעתי!  20%תוספת משמרת שניה צריכה להיות מחושבת לפי 

 שעות עבודה.  -112יש להגדיר נכון סמל לתשלום משמרת שניה ולא להשתמש בסמל  •

 תוספת משמרת שניה צריכה להיות מופרשת לקופת גמל של רכיבי עבודה נוספת,  •
 לכן יש להסירה מבסיס החישוב לקרן פנסיה והשתלמות.

 קופת גמל של רכיבי עבודה נוספת. חסרה  •

 דמי חבר להסתדרות  -חסר ניכוי   •

 

 הרשות למאבק לאלימות בסמים –מדריך ספורט  – 29223567 נעאמנה ערפאת ת.ז.

 ₪ ? 30מדוע מקבל שכר שעתי  •

 יש לשלם שכר לפי דרוג חינוך ונוער ודרגה בהתאם לתעודות שלו  •

 מדוע לא מקבל קצובת נסיעות? •

 10/18יש לפתוח קרן השתלמות לאחר שנה רטרו משכר   – 1.10.2017-בהחלה לעבוד  •
 10.18תלושי שכר מתחילת עבודתו ברשות עד לחודש שכר   12בתנאי שיש רצף של 

 חסר זיכוי של ימי חופשה וימי מחלה  •

 דמי חבר לוועד עובדים  – חסר ניכוי  •

 דמי חבר להסתדרות  – חסר ניכוי  •

 

 הרשות למאבק לאלימות בסמים  -עו''ס  – 34744342 רבאח אמירה ת.ז.

 חסר ותק מסלול נמרץ א' + ב' •

 חסר תוספת אחוזית עבור מסלול נמרץ א' + ב'  •

בקרן השתלמות כל ההפרשה חלה על המעסיק )כולל חלק העובדת( בשל הטבה ליישובי  •
 . 2012הצפון למי שהתקבל ליפני 

 גדיר סמל זה יש לה  4308סמל  –תוספת באחוזים  - 20%מקבלת  •
 כסמל המקטין השלמה למינימום! 

 לעו''סים.  7%חסר תוספת  •
 

 הרשות למאבק לאלימות בסמים   –מדריך מקצועי  – 29844461 שמאלי עסאם ת.ז.

 7% -תגמולי עובד   -יש לעדכן את שיעור ההפרשות לתגמולים בקרן פנסיה   •
 . 7.5%ותגמולי מעסיק  

 דמי חבר לוועד עובדים  -חסר ניכוי   •

עבודה  אין   • תחילת  לתאריך  בעבודה  וותק  בין  הוותק    –התאמה  את  בהתאם  לתקן  יש 
  בעבודה.

 

 הרשות למאבק לאלימות בסמים  –מדריך חינוכי  – 65917866 נסאר ערפאת ת.ז.

 כי העובד בדרוג המח''ר  לפתות קרן השתלמות מתחילת עבודה ברשות •

 דמי חבר לוועד עובדים  -חסר ניכוי   •
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 משטרה אזורי  –עו''ס  – 39726310 ת.ז.בדארנה שאפיה 

 לפי מה נקבע סכום המשכורת? •

 צריך להיות בדרוג ודרגה  •

 ( 5%- 5%חסר קופת גמל של החזר הוצאות ) •

 

 אזור תעשיה   –מנהל  – 54446588 נעאמנה מוחמד ת.ז.

 לפי מה נקבע סכום המשכורת? •

 מדוע אין דרוג ודרגה?  •

 ( 5%- 5%)חסר קופת גמל של החזר הוצאות  •

 

 רכזת גנים   – 58951179 סעדי סמיחה ת.ז.

 לפי איזה דרוג מועסקת?  •

 אמורה להיות מוגדרת לפי הסכם מנהלי מחלקות בחינוך אם היא רכזת גני ילדים  •

 

 מוקד הפעלת נוער , ללא תיאור תפקיד –  59553792נאסר חאלד ת.ז.

ל גמול השתלמות כתוספת  , בפועל בדירוג חינוך ונוער ניתן לקב1.2%מקבל גמול השתלמות   •
 שקלית בלבד על סמך אישור למתן גמול מהסתדרות המעוף.

גובה תוספת בשיעור כזה. יש לבדוק כמה פעמים בשבוע    10%מקבל   • פיצול. אין  תוספת 
שעות.    3עובד באופן מפוצל כאשר ההפסקה בין שעות הבוקר לשעות אחה"צ היא לפחות  

 פת. על פי מספר ימי הפיצול תקבע גובה התוס 

 22:00עד השעה    14:00אם התפקיד דורש עבודה רק בתווך השעות של משמרת שניה משעה   •
 .20%יש לשלם תוספת משמרת על השעות הללו בשיעור  –

 אחוזי הפרשה לקרן פנסיה שגויים.  •

 חסרה הפרשה לקרן השתלמות. •

 ( ₪30,000 )רשות בגודל עד   25,351  –שכר מנכ"ל  82.5%השכר עולה על  •
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 ( פסיכולוגיםמחלקת שירות פסיכולוגי )-בקרת שכר 

 כללי  

יפוטר מעבודתו    MAאשר השלים שלוש שנות שירות ולא קיבל תואר    BAעובד בעל תואר ראשון  
ללא התיעצות מוקדמת עם נציגות העובדים )ללא צורך באישור הנהלת הרשות המקומית ( במקרים  
ניתן להאריך את   מיוחדים בהסכמה בין המעסיק לבין חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 

 שירותו של העובד לתקופה נוספת כפי שיסוכם ביניהם . 

 קביעת דרגה וקידום :

בדרגות    פסיכולוגים ידורגו  ושלישי  שני  תואר  הקידום    36-44בעלי   . בעירייה  לתפקודם  בהתאם 
 בדרגה במסגרת מתח הדרגות כפוף להוראות הקידום בדרגה של עובדים בעלי תואר שני ושלישי . 

קיצור זמן שהייה בדרגה : בעלי תואר שני ושלישי זכאים לקיצור במחצית של זמן השהייה הנדרש  
 גה הבאה . לצורך קידום לדר

דרגה אישית לבלי דוקטורט : בעלי תואר שלישי זכאים לדרגה אישית כלומר דרגה אחת מעל הדרגה  
 שהיו זכאים לה ללא התואר השלישי . 

ותק מואץ : בעלי תואר שני זכאים לתשלום על כל שנת ותק מיום הזכאות לקבלת תואר בשיעור  
 שנות ותק לכל שנת עבודה .  1.5של 

צועי : לשם קביעת הוותק נחשבת כל תקופה שבה עבד בשירות הציבורי לאחר  הכרה בוותק מק
 סיום לימודי ה מ.א . 

 

 הערות   הדרגה בתקן   תאור תפקיד  

.מתמחה   37פסיכולוג בעל תואר שני מתחיל בדרגה  37-39 פסיכולוג  
.  38מתחיל בדרגה   

לצורך קידום במתח דרגות תבוא בחשבון תקופת  
במקצוע לאחר קבלת התואר השני  עבודה קודמת 

בארץ או בחול .כן תובא בחשבון תקופת שהייה  
ומטה .  37בדרגה   

על פי החוק והתקנות או חבר סקציה בהסתדרות   39-40 פסיכולוג מומחה 
 הפסיכולוגים  

פסיכולוג מדריך על פי החוק והתקנות המוכר ככזה   40-42 פסיכולוג מדריך  
או מי שממלא את  על ידי הסתדרות הפסיכולוגים 

  42התנאים לקבלת הכרה בחול . הקידום לדרגה  
שנות ניסיון אחרי הזכאות לתואר מדריך . 4לאחר   

 

 כוננות 

הגורם המוסמך לכך ע"י ההנהלה המרכזית של העירייה , להימצא בכוננות  פסיכולוג הנדרש ע"י  
 :  לקמן לרגל צורכי העבודה אחרי שעות העבודה הרגילות יהיה זכאי לתשלום כד

 בעד כל שעת כוננות .  100%שעות תשולם  5.333בעד כוננות הנמשכת עד  -1

לעיל בעד    1שעות תשלום תשולם בסכום זהה לזה שקעבל כאמור בסיף    8בעד כוננות הנמשכת    -2
 שעות .  5.33

  8בעד    2שעות , תשלום בסכום זהה לזה שקבל כאמור בסעיף    8בעד כוננות הנמשכת למעלה מ    -3
השעות הראשונות והחל מהשעה התשיעית ואילך תשלום של שני שליש משכר השעה בעד כל שעה  

. 
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 קריאת פתע :  

ע"י   ע"י מי שהוסמך לכך  לעבודה  לחזור  ונקרא לפתע  שעות עבודתו  פסיכולוג שחזר לביתו אחר 
עבודה  שעות    4העירייה , אחרי הפסקה של שעה אחת לפחות התשלום לא יהיה פחות מאשר בעד  

 רגילות . 

 

 תוספות שכר : 

   10%פסיכולוג מדריך       8%- פסיכולוג מומחה      6% –פסיכולוג   : תוספת מקצועית 

 ₪   378.38 –תוספת פסיכולוגים חינוכיים 

 

  : ניהול  ניהול  תוספת  יקבלו  המקצועית  לתוספת  בנוסף  ניהול  בתפקידי  המכהנים  פסיכולוגים 
 כמפורט להלן : 

 3% – פסיכולוג אחראי 

   4%  -פסיכולוג ראשי  

   5% – פסיכולוג בכיר ג' 

 .  7% –פסיכולוג בכיר ב ומעלה 

 

 .  3.6%בשיעור   37ניתנת עד דרגה  – 1999הסכם שכר 

 תוספות אחוזיות :  

   3.6% –  2001תוספת 

   35%-תוספת בוררות   

   5% –  2009תוספת 

  7.25% –  2011תוספת 

   7.625% –  2016תוספת 

 ₪ .  708.91שקלית   2016תוספת 

 

 פסיכולוגים הערות כלליות:

 בעלי תואר מ.א., לבדוק זכאות לותק מואץ -פסיכולוגים  •

)באחוזים( של   -מול תוכנת השכר    279יש לתקן את הגדרות סמל   • תוספת מיקצועית  זו 
 יש לכלול תוספת       -הפסיכולוגים 

 זו בבסיס החישוב לפנסיה ולהשתלמות )כיום לא נכלל רכיב זה וזה לא תקין(. 
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  פסיכולוג בכיר א'  – 58953225גית עמאד ת.ז. 

 בהתאם לגודל הרשות ולכמות עובדי המחלקה .    40-43מתח דרגות לתפקיד 

 .  45בפועל מקבל לפי דרגה 

 ולא ניתן לקדמו בדרגה בעתיד    44נקבע כי יש להורידו לדרגה    2002לפי ביקורת משרד האוצר משנת  

למנהל    44דרגה   מתאימה  ואשר  הפסיכולוגים  של  הדרגות  במתח  המקסימלית  הדרגה  הינה 
 הערים הגדולות )ירושלים ,תל אביב וחיפה ( .  3ותים ב השיר

 .  100% –מעל השיעור המותר  –משרה  1.25%מקבל  •

 בלבד.  7%- לפי תיאור תפקיד זכאי ל -  20%גמול ניהול  •

 .  (₪30,000 )רשות בגודל עד   25,351  –שכר מנכ"ל  82.5%השכר עולה על  •
 

 רות הפסיכולוגי.פסיכולוג מומחה בשי –  66045964חוטבא אמין ת.ז. 

 האם מקבל וותק מואץ ?.  •

השכר המבוטח לפנסיה ולקרן השתלמות אינו תקין ,יש להוסיף את התוספת המקצועית,   •
 לשכר המבוטח.  279סמל 

 

 מזכירת המחלקה הפסיכולוגית. –  29248523יאסין כאפח ת.ז. 

 לבדוק זכאות לדרגה ?  •

 

   פסיכולוג מתמחה – 220883494כנאענה יוסף ת.ז. 

 האם מקבל וותק מואץ?  •

השכר המבוטח לפנסיה ולקרן השתלמות אינו תקין ,יש להוסיף את התוספת המקצועית,   •
 לשכר המבוטח.  279סמל 

 פסיכולוג מומחה  – 26315432נגאר עומר ת.ז. 

 האם מקבל וותק מואץ?  •

פת המקצועית,  השכר המבוטח לפנסיה ולקרן השתלמות אינו תקין ,יש להוסיף את התוס •
 לשכר המבוטח.  279סמל 

 

 פסיכולוג מדריך –  28176006נסאר מאהר ת.ז. 

 חסרה קרן פנסיה עבור עבודה נוספת.  •

השכר המבוטח לפנסיה ולקרן השתלמות אינו תקין ,יש להוסיף את התוספת המקצועית,   •
 לשכר המבוטח.  279סמל 

 

  פסיכולוג –  301524799נסאר פאדי ת.ז. 

 וותק מואץ? האם מקבל   •

השכר המבוטח לפנסיה ולקרן השתלמות אינו תקין ,יש להוסיף את התוספת המקצועית,   •
 לשכר המבוטח.  279סמל 
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 פסיכולוג מדריך –  23450380נסאר פואד ת.ז. 

 האם מקבל וותק מואץ  •

 חסרה קרן פנסיה לרכיבי עבודה נוספת.  •

 ג'  19חסרה קופ"ג לפי תקנה  •

 . 43+בדרגה כי הנ"ל נמצא    •

 .  39-42מתח הדרגות של פסיכולוג מדריך  •

 הניתנת לפסיכולוג מדריך.  10%מקבל תוספת    -פסיכולוג מדריך  •

השכר המבוטח לפנסיה ולקרן השתלמות אינו תקין ,יש להוסיף את התוספת המקצועית,   •
 לשכר המבוטח  279סמל 

 
 

 מומחה  פסיכולוג – 27571702נעאמנה גאלב  ת.ז. 

 מואץ ? האם מקבל וותק  •

 חסרה קופה לעבודה נוספת.  •

השכר המבוטח לפנסיה ולקרן השתלמות אינו תקין ,יש להוסיף את התוספת המקצועית,   •
 לשכר המבוטח.  279סמל 

 חסרה קופה לעבודה נוספת.  •

למרות זאת העובד    39דרגתו המקסימלית של העובד היא    2002על פי דוח האוצר משנת   •
 . 41נמצא היום בדרגה  

 .  38-40סיכולוג מומחה מתח הדרגות פ •
 

 

 פסיכולוג  - 200554285סעדי אימאן ת.ז.

 האם מקבל וותק מואץ?  •

השכר המבוטח לפנסיה ולקרן השתלמות אינו תקין ,יש להוסיף את התוספת המקצועית,   •
 לשכר המבוטח.  279סמל 

 למה משולמות לעובד שעות עבודה בנוסף לשכר היסוד ? כיצד נקבע ערך   •
 ₪  ?מדוע שעות אלו לא מופיעות בתלוש כרכיב עבודה נוספת ?   70שעת העבודה 

 

  פסיכולוג -  300452976סעדי זאהי ת.ז.

 חסרה קרן השתלמות   •

להפריש בגינה  . תוספת זו הינה שכר לכל דבר ועניין ויש    279סמל    –חסרה תוספת מקצועית   •
 לקרן פנסיה ולקרן השתלמות.

 
 
 
 

   פסיכולוג - 201219870עאסלה ואיל  ת.ז. 

 האם מקבל ותק מואץ  •

 ?  38מדוע בדרגה תחילית  •

השכר המבוטח לפנסיה ולקרן השתלמות אינו תקין ,יש להוסיף את התוספת המקצועית,   •
 לשכר המבוטח.  279סמל 
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   פסיכולוג - 26329078עאסל העמאר  ת.ז. 

 האם מקבל ותק מואץ   •

 יש לברר זכאות לדרגה ?  •

השכר המבוטח לפנסיה ולקרן השתלמות אינו תקין ,יש להוסיף את התוספת המקצועית,   •
 לשכר המבוטח.  279סמל 

 

   פסיכולוג מומחה - 32773558עאסלה פרחאן ת.ז. 

 יש לברר זכאות לדרגה   •

להוסיף את התוספת המקצועית,  השכר המבוטח לפנסיה ולקרן השתלמות אינו תקין ,יש   •
 לשכר המבוטח.  279סמל 

 האם מקבל ותק מואץ   •

 

 פסיכולוג מדריך  -  28364792רבאח בלאל ת.ז. 

 האם מקבל ותק מואץ   •

השכר המבוטח לפנסיה ולקרן השתלמות אינו תקין ,יש להוסיף את התוספת המקצועית,   •
 לשכר המבוטח.  279סמל 
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 עראבה עובדים שעתיים עירית 
 

 הערות חלקיות  שם עובד מספר עובד שם יחידה  יחידה 

מעונות   81
 ופעוטונים 

עאסלה   25843244
 לובנא 

 שעתית  0

סייעות   81
כיתות  

 חינוך מיוחד 

דראושה   23339013
 רחאב

 שעתית  0

סייעות   81
כיתות  

 חינוך מיוחד 

 שעתית  0 עןאד נבילה  29142429

סייעות   81
כיתות  

 חינוך מיוחד 

 שעתית  0 שלש ספאא  300260064

גנ"י   81 עוזרות 
 חובה  -

נעאמנה   33553116
 אחלאם 

 שעתית  0

גנ"י   81 עוזרות 
 חובה  -

עאסלה   39108931
 חנאן 

 שעתית  0

גנ"י   81 עוזרות 
טרום    -

 חובה 

 שעתית  0 דאוד רגאא  36639755

גנ"י   81 עוזרות 
טרום    -

 חובה 

מוסטפא   34801878
 מנאל 

 שעתית  0

גנ"י   81 עוזרות 
טרום    -

 חובה 

עאסלה   26576314
 נוהא 

 שעתית  0

גנ"י   81 עוזרות 
טרום    -

 חובה 

 שעתית  0 עאסלה רשא  26577841

קייטנות   81
 אביב גנים 

 שעתית  0 חוסין הנאדי  205495773

רווחה   81
 חינוכית 

 שעתית  0 פיאד סמירה  26311050

תוכנית   81
 מנ"ע 

קראקרה   34310607
 עביר 

 שעתית  0

תל"מ   81
 אלבוכארי 

נעאמנה   311543003
 סיואר 

 שעתית  0

עאסלה   23141708 אתגרים  82
 כאמלה 

 שעתית  0

תוכנית   81
 מנ"ע 

דחאברה   40945610
 נגוא 

 שעתית ,ללא  נסיעות?   0
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רווחה   81
 חינוכית 

משנת   0 כנאענה נגם  201216231 שעתי  מורה? 
קרן  2011 ללא   ?

 השתלמות? 

סייעות   81
כיתות  

 חינוך מיוחד 

שעתית    2012-עובדת מ 0 סח אחלאם  21812151
 לפי שכר מינימום?  

גנ"י   81 עוזרות 
 חובה  -

שעתית    2012-עובדת מ 0 נגאר סמירה  60926367
 לפי שכר מינימום?  

רווחה   81
 חינוכית 

משנת   0 חטיב גדיר  305519779   2012עובדת 
 שעתית? 

רווחה   81
 חינוכית 

בדארנה   203413471
 לטיפה 

משנת   0   2016עובדת 
 שעתית? 

רווחה   81
 חינוכית 

כנאענה   305521932
 סלוא 

משנת   0   2016עובדת 
 שעתית? 

עובדי   81
  -מינהל

אבן   מקיף 
 חלדון 

עאסלה   29200177
 חדיגה 

מ  0 שעתית  - עובדת 
שכר  2014 לפי   ?

לא   למה  מינימום? 
 בדרוג ודרגה 

קב"ט   72
 העירייה 

מחושב  שעות   1 בדארנה חסן  58915513 כוננות 
ולא   נמוך  תעריף  לפי 
גבוה, חסרה קופת גמל  
עבודה   רכיבי  של 

שעות     -נוספת  עבור 
נהגים   תוספת  כוננות, 
צריכה להיכלל בבסיס  
לקרן   חישוב 
ולפנסיה   השתלמות 

 תקציבית 

פרוייקט   81
 פר"ח 

משנת   0 נסאר אשרף  25816968 ?  2010שעתי 
כמה   פרח?  פרוייקט 
סטודנט?,   הוא  שנים 

אחוזי  יש   לעדכן 
 הפרשה לפנסיה 

פרוייקט   81
 פר"ח 

סלימאן   32745879
 טארק

משנת   0 ?  2010שעתי 
כמה   פרח?  פרוייקט 
סטודנט?,   הוא  שנים 
אחוזי   לעדכן  יש 

 הפרשה לפנסיה 

פרוייקט   81
 פר"ח 

משנת   0 שאהין נסים  28294502 ?  2010שעתי 
כמה   פרח?  פרוייקט 
סטודנט?,   הוא  שנים 
אחוזי   לעדכן  יש 

 הפרשה לפנסיה 

רווחה   81
 חינוכית 

מוסטפא   201174919
 אימאן 

משנת   0 ?  2011שעתי 
 ללא קרן השתלמות? 
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רווחה   81
 חינוכית 

 , 2017שעתי משנת   0 עאסלה חנין  206164766

תל"מ   81
 אלבוכארי 

זאמל   52990843
 אחלאם 

מ  0 עובדת   , - שעתית 
 , ללא נסיעות?  2013

יסודי   81 בי"ס 
 ראס אלעין 

משנת   0 נסאר סמיה  27631910 ?  2012שעתית 
שכר   לפי  עדיין 
מינימום? למה לא לפי  

 דרוג ודרגה 

עובדי   81
  -מינהל
מקיף  

 אלבטוף 

משנת   0 טאהא עליא  23412968 ?  2016שעתית 
שכר   לפי  עדיין 
לא   למה  מינימום? 

 בדרוד ודרגה? 

יסודי   81 בי"ס 
חוסיין  

 יאסין 

משנת   0 סח סיהאם 28156321 ?  2016שעתית 
שכר   לפי  עדיין 
מינימום? למה לא לפי  

 דרוג ודרגה 

חט"ב   81
 אלבוכארי 

חוטבא   25952292
 אמינה 

משנת   0 ?  2016שעתית 
שכר   לפי  עדיין 
מינימום? למה לא לפי  

 דרוג ודרגה 

יסודי   81 בי"ס 
חוסיין  

 יאסין 

עאסלה   29753233
 עליא 

משנת   0 ?  2017שעתית 
שכר   לפי  עדיין 

לפי  מינימום? למה לא  
 דרוג ודרגה 

יסודי   81 בי"ס 
 אבן רושד 

בדארנה   34847186
נסאר  

 סמירה 

ניתן   0 לא  שעתית, 
ניקיון   עובדת  להעסיק 
אם   אלא   , מחליפה 
בגין   הינה  ההחלפה 
שנעדרת   עובדת 
לתקופה   מהעבודה 

 ארוכה. 

יסודי   81 בי"ס 
 אלזהראא 

עאסלה   39520861
 רופיידה 

ניתן   0 לא  שעתית, 
עובדת   ניקיון  להעסיק 

אם   אלא   , מחליפה 
בגין   הינה  ההחלפה 
שנעדרת   עובדת 
לתקופה   מהעבודה 

 ארוכה. 

יסודי   81 בי"ס 
חוסיין  

 יאסין 

ניתן   0 מועד פדילה  23407976 לא  שעתית, 
ניקיון   עובדת  להעסיק 
אם   אלא   , מחליפה 
בגין   הינה  ההחלפה 
שנעדרת   עובדת 
לתקופה   מהעבודה 

 ארוכה. 
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יסודי   81 בי"ס 
חוסיין  

 יאסין 

סעדי   27595123
 פאחרה 

ניתן   0 לא  שעתית, 
ניקיון   עובדת  להעסיק 
אם   אלא   , מחליפה 
בגין   הינה  ההחלפה 
שנעדרת   עובדת 
לתקופה   מהעבודה 

 ארוכה. 

עובדי   81
  -מינהל

אבן   מקיף 
 חלדון 

אבראהים   316545581
 אזהאר 

מ  0 עובדת  - שעתית, 
מדוע לא בדרוג    -    2015

זכאות   לבדוק  ודרגה? 
 נסיעות . לתשלום 

תל"מ   81
 אלבוכארי 

מ  0 סעדי אינאס  308053297 עובדת  - שעתית, 
 ללא נסיעות.   2015

תל"מ   81
 אלבוכארי 

עאסלה   312376205
 אסראא

מ  0 עובדת  - שעתית, 
 ללא נסיעות.   2015
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 פנסיונרים  -עיריית עראבה 

 

יחי  אגף
 דה

שם 
יחיד 

 ה

מספר  
 עובד 

חל  שם עובד 
קיו 

 ת

הער 
 ות 

קופ 
 1ה 

קופ 
 2ה 

קופ 
 3ה 

קרן  
השת
למו 

 ת

מתח  
 דרגות   

פנסיו  0 99
 נרים 

54435
953 

אבראהים  
 פאטמה 

0.7             

פנסיו  0 99
 נרים 

21059
480 

אחמד  
עבדאלראו 

 ף

0.6             

פנסיו  0 99
 נרים 

21060
330 

אסמעיל  
 סובחייה 

0.4             

פנסיו  0 99
 נרים 

50824
499 

בדארנה  
 גאזי 

0.2
67 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

35145
770 

בדארנה  
 סלאח 

0.7             

פנסיו  0 99
 נרים 

50370
451 

בדארנה  
 סמיחה 

0.2
34 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

21069
026 

גרבוני  
 אחמד 

0.1
87 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

50680
511 

דראושה  
 חאגה 

0.2
4 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

21065
321 

דראושה  
 נזמייה 

0.2
7 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

21065
362 

דראושה  
 קאסם

0.4
28 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

53751
053 

             0 היבי עלי 

פנסיו  0 99
 נרים 

21061
627 

זאמל  
 מחמוד 

0.3
7 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

57012
932 

חוטבא  
 עומר 

0.1             

פנסיו  0 99
 נרים 

21061
197 

חוסיין  
 מועגל 

0.4
2 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

50377
035 

חטיב  
 שוכרי 

0.5
8 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

21059
084 

חטיב  
 תאופיק 

0.6
38 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

54789
300 

חטיני  
 חורייה 

0.5
88 
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פנסיו  0 99
 נרים 

53854
733 

חטיני  
 פהימה 

0.6
98 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

58584
665 

0.6 חלו נזאר 
12 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

58584
665 

             0 חלו נזאר 

פנסיו  0 99
 נרים 

54811
963 

טאהא  
 מוסטפא 

0.7             

פנסיו  0 99
 נרים 

53759
296 

טרביה  
 קאסם

0             

פנסיו  0 99
 נרים 

54435
839 

יאסין  
 אוסאמה 

0.4
1 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

35155
118 

יאסין  
 אמינה 

0.2
23 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

53698
619 

יאסין  
 אמנה 

0.6
18 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

55238
125 

יאסין  
 גמילה 

0.2
1 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

59491
498 

יאסין  
 חוריה 

0.5
35 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

21062
492 

יאסין  
 יאסין 

0.2
56 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

21059
803 

יאסין  
 סבריה 

0.4             

פנסיו  0 99
 נרים 

54435
862 

יאסין  
 סהאם

0.3
75 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

54840
632 

כנאענה  
 עפאף 

0.6
93 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

50377
019 

להואני  
 לוטפייה 

0.3
67 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

21061
239 

מוחמד  
 ופיק 

0.2
7 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

52570
454 

נגאר  
 גמילה 

0.2
95 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

20965
695 

נמארני  
 מחמוד 

0.4             

פנסיו  0 99
 נרים 

28210
979 

0.2 נסאר נבאל 
92 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

28210
979 

0.3 נסאר נבאל 
57 
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פנסיו  0 99
 נרים 

35153
113 

0.2 נסאר סעיד 
9 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

35153
113 

0.2 נסאר סעיד 
9 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

35153
113 

             0 נסאר סעיד 

פנסיו  0 99
 נרים 

57022
956 

נסאר  
עבדאלוחי 

 ד

0.1
8 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

21072
483 

0.4 נסאר עלי 
5 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

53723
466 

0.2 נסאר עלי 
2 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

21070
628 

נסאר  
 פאטמה 

0.1
7 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

26244
830 

נסאר  
 ראבעה 

0.7             

פנסיו  0 99
 נרים 

20964
458 

נעאמנה  
 גמילה 

0.3
6 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

53698
676 

נעאמנה  
 נעמה 

0.6
98 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

21023
668 

נעאמנה  
 שפיקה 

0.0
948 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

50981
497 

סואלחה  
 סאלח 

0.6
21 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

52617
610 

0.2 סח חדיגה 
7 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

21065
040 

0.2 סח מרים 
83 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

57012
148 

0.2 סח ריאד 
6 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

52492
675 

סעדי  
 חיריה 

0.1
9 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

53881
314 

עבד   סעדי 
 אל רחים 

0.6
3 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

21057
989 

סעדי  
 פאטמה 

0.1
5 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

21068
028 

עאסלה  
 אחמד 

0.4             

פנסיו  0 99
 נרים 

21069
919 

עאסלה  
 באסמה 

0.4             
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פנסיו  0 99
 נרים 

52542
628 

עאסלה  
 גמילה 

0.1
9 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

55836
993 

עאסלה  
 האני 

0.5
917 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

57564
494 

עאסלה  
 הניה 

0.2
8 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

21069
547 

עאסלה  
 זידאן 

0.6
88 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

57594
673 

עאסלה  
 חאפז 

0.5
7 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

20960
688 

עאסלה  
 חדיגה 

0.4             

פנסיו  0 99
 נרים 

56342
389 

עאסלה  
 חוסין 

0.5
22 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

56884
463 

עאסלה  
 מוסא 

0.0
6 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

56884
463 

עאסלה  
 מוסא 

0.3
4 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

56884
463 

עאסלה  
 מוסא 

0             

פנסיו  0 99
 נרים 

50384
171 

עאסלה  
 מחמוד 

0.4
96 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

53847
240 

עאסלה  
 מחמוד 

0.4
2 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

32975
179 

עאסלה  
 נימר 

0.3             

פנסיו  0 99
 נרים 

21056
684 

עאסלה  
 סאלח 

0.2
73 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

21067
319 

עאסלה  
 סאלח 

0.6
23 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

21069
539 

עאסלה  
 סלימאן 

0.5
37 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

20961
538 

עאסלה  
 סעוד 

0.5
6 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

50375
187 

עאסלה  
 פואז 

0.2
2 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

21071
485 

עברי  
 מוחמד 

0.6
6 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

21061
916 

0.2 עואד נמר 
45 
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פנסיו  0 99
 נרים 

50762
400 

עיאדה  
 לביבה 

0.3             

פנסיו  0 99
 נרים 

50377
076 

פארס  
 כאמל 

0.5
72 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

20960
373 

קראקרה  
 רשיד

0.4
8 

            

פנסיו  0 99
 נרים 

56274
319 

שלוש  
 תמאם

0.4             

פנסיו  0 99
 נרים 

50370
220 

שלש 
 מחמוד 

0.4
72 
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 מחושב נכון  –עובדי הרשות 

אג
 ף

 הערות  חלקיות  שם עובד  מספר עובד  שם יחידה 

מזכירת   61
 המנכ"ל 

 מחושב נכון  1 אחמד פידא  65915522

בדארנה   33703661 מזכירות  61
 כאמלה 

 מחושב נכון  0.6

בדארנה   57022972 מזכירות  61
 סמיח 

 מחושב נכון  1

 מחושב נכון  1 עאסלה גזייה  59886879 מזכירות  61

שחאדה   56995103 מזכירות  61
 סמיח 

 מחושב נכון  1

ניקוי   71
 רחובות 

עאסלה   54808589
 דרויש 

 מחושב נכון  1

רישוי   71
 עסקים 

עאסלה   200575025
 בהאאלדין 

 מחושב נכון  0.6

 מחושב נכון   1 נסאר נאדיא  23202112 תכנון עיר  73

דרכים   74
 ומדריכות 

 מחושב נכון  1 מועד סמיר  28358836

דרכים   74
 ומדריכות 

 מחושב נכון  1 עאסלה זיאד  23411457

מדריך   76
מלווה  

- חברתי  
 ת.לאומית 

עאסלה   40155178
 יאזיד 

 מחושב נכון  0.83

בי"ס   81
ח.מיוחד  

 אלנור 

חרבוש   58521774
 אסעאף 

 מחושב נכון  0.75

בי"ס   81
אבן   יסודי 

 סינא 

אבראהים   58549551
 חאגה 

 מחושב נכון  0.6

בי"ס   81
אבן   יסודי 

 רושד

עאסלה   200695211
 אמינה 

 מחושב נכון  0.52258

בי"ס   81
יסודי  

 אלבירוני 

חוטבא   57641946
 גמילה 

 מחושב נכון  0.6

בי"ס   81
יסודי  

 אלבירוני 

 מחושב נכון  0.6 חטיב עביר  23483696
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בי"ס   81
יסודי  

 אלבירוני 

 מחושב נכון  0.6 שלש רגאא  29149135

בי"ס   81
יסודי  

 אלגזאלי 

בדארנה   56875339
 סלוא 

 מחושב נכון  0.6

בי"ס   81
יסודי  

 אלגזאלי 

 מחושב נכון  0.6 חטיב לביבה  23292139

בי"ס   81
יסודי  

 אלגזאלי 

קראקרה   24780090
 אסמהאן 

 מחושב נכון  0.6

בי"ס   81
יסודי  

 אלגזאלי 

קראקרה   59367771
 הואיידה 

 מחושב נכון  0.6

בי"ס   81
יסודי  

 אלזהראא 

 מחושב נכון  0.6 יאסין עפאף  54840608

בי"ס   81
יסודי  

 אלזהראא 

 מחושב נכון  0.6 סח אכלאס  23248917

בי"ס   81
יסודי  

 אלזהראא 

 מחושב נכון  0.6 סח גוזפין  58565607

בי"ס   81
יסודי  

חוסיין  
 יאסין 

 מחושב נכון  0.6 כנאענה ופא  37188406

בי"ס   81
יסודי  

חוסיין  
 יאסין 

עאסלה   40753618
 הידאיה 

 מחושב נכון  0.6

בי"ס   81
יסודי  

חוסיין  
 יאסין 

עאסלה   53012571
 ראניה 

 מחושב נכון  0.6

בי"ס   81
יסודי ראס  

 אלעין 

 מחושב נכון  0.6 נסאר נואל  58998170

אבן   81 חט"ב 
 חלדון 

 מחושב נכון  0.6 חטיב וספייה  23175631

אבן   81 חט"ב 
 חלדון 

נעאמנה   54436811
 סמיחה 

 מחושב נכון  1

חט"ב   81
 אלבוכארי 

עאסלה   24747800
 סלימה 

 מחושב נכון  0.6



107 
 

סייעות   81
כיתות  
חינוך  
 מיוחד 

 מחושב נכון  0.64 דאוד שאדיה  29839503

עובדי   81
  -מינהל

אבן   מקיף 
 חלדון 

 מחושב נכון  0.6 יאסין גאדה  33978305

עובדי   81
  -מינהל

אבן   מקיף 
 חלדון 

 מחושב נכון  1 גאדה סאלם  59311902

עובדי   81
  -מינהל

אבן   מקיף 
 חלדון 

 מחושב נכון  0.8 סעדי מהא  28360006

עובדי   81
  -מינהל

אבן   מקיף 
 חלדון 

 מחושב נכון  0.48 שמאלי נורה  59559021

עובדי   81
  -מינהל
מקיף  

 אלבטוף 

 מחושב נכון  0.6 בכריה סמאר  26179812

עובדי   81
  -מינהל
מקיף  

 אלבטוף 

חטיב   34820183
 סוקנייה 

 מחושב נכון  0.6

עובדי   81
  -מינהל
מקיף  

 אלבטוף 

קדח   59943639 נעאמנה 
 מרים

 מחושב נכון  1

עובדי   81
  -מינהל
מקיף  

 אלבטוף 

 מחושב נכון  0.6 סעדי מונירה  56886369

עובדי   81
  -מינהל
מקיף  

 אלבטוף 

עאסלה   26392639
 עבדאללה 

 מחושב נכון  1

עובדי   81
  -מינהל
מקיף  

 אלבטוף 

 מחושב נכון  0.48 שלש רגא  317832152

עובדי   81
  -מינהל

 מחושב נכון  0.6 גזאל חוריה  36322212
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מקיף  
 אלבכארי 

עובדי   81
  -מינהל
מקיף  

 אלבכארי 

כנאענה   56899636
 חאלד 

 מחושב נכון  1

עובדי   81
  -מינהל
מקיף  

 אלבכארי 

עאסלה   32887556
 חיריה 

 מחושב נכון  0.48

עובדי   81
  -מינהל
מקיף  

 אלבכארי 

 מחושב נכון  0.6 עאסלה חנאן  39136114

עובדי   81
  -מינהל
מקיף  

 אלבכארי 

שלאעטה   36379006
 סלאם

 מחושב נכון  0.6

קב"ט   81
מוסדות  

 חינוך 

 מחושב נכון  1 אחמד פדל  27636976

 מחושב נכון  0 סח סיהאם 28156321 אתגרים  82

 מחושב נכון  0 עאסלה עליא  29753233 אתגרים  82
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 ביקורת

 ניהול מרכז מחמוד דרויש 

 

 

 רקע : 

לעירייה נכסים רבים מסוגים שונים , בין הנכסים הנ"ל מבנה ציבורי )מרכז מחמוד דרויש( , להלן  
 המרכז  . 

ומגוונות הן  מרכז מחמוד דרויש  משמש מרכז פעילות ומאגד בתוכו מגוון פעילויות פעילויות רבות 
על ידי העירייה והן על ידי גורמים פרטיים , עמותות , ואחרים . הפעילויות המתקיימות מגוונות  
כגון פעילויות חינוך , תרבות ,ספורט , חוגים למיניהם ,העשרה , השכלת מבוגרים וצעירים , רווחה  

 וחוגי פנאי , אירועים קהילתיים לכל קשת הגילאים  ואחרים .

 זון מנהל המרכז  רציונאל וח

  , ההתפתחות הטכנולוגית בעולם ובישראל הביאה לשינויים והתפתחות משמעותית בעיר עראבה 
התפתחות זו השפיעה על כל האוכלוסייה ביניהם בני נוער ובשנים האחרונות הקשר בין בני הנוער  

תלמידים  נחלש באופן משמעותי . אחת ההשפעות הטכנולוגית עניין האלימות הלך וגבר בנוסף ה
התחלקו והתפזרו לבתי ספר שכונתיים , תלמידי השכונה לומדים בבית ספר השכונה עצמה רחוק  
האלימות   העלאת  ומאשר  מסייע  אשר  דבר   , לאיבוד  הולך  והקשר  הישוב  של  הנוער  בני  משאר 

 והקונפליקטים בין בני הנוער בתוך הישוב והרגשת שייכות היא יותר לשכונה עצמה ולא לישוב . 

כן החזון של המחלקה והמרכז תהווה בית חם מגבש ופותח הזדמנויות חדשות לנוער ואפשרויות  על  
ללמידה אחרת ופיתוח עצמי , מאפשר הזדמנויות לתחרויות חיוביות בקרב בני נוער .ותעודד פיתוח  
אדם עצמאי סקרן , תרבותי , ערכי מוסרי ואחראי בעל זהות אישית חברתית .היחידה תפעל במיטב  

 רכים לעיצוב בני נוער בעלי ידע כללי המאזן בין מודרניות ושמירה על המורשת בחברה .הד

 

 עבודת הביקורת 

המרכז   וחדרי  באולם  שימוש  למתן  בנוגע  ביקורת  העירייה  מבקר  ערך  העבודה  תוכנת  במסגרת 
 .  2018 -ו  2017לגופים שונים , הביקורת התייחסה לשנים 

 הביקורת בחנה : 

למיניהם  אופן   • לגופים  /שכירות  השימוש  תנאי  על  התמקדות  תוך  המרכז  של  הניהול 
 שהשתמשו במבנה . 

 תקציב וניהול כספי וכדאיות הפעלת המרכז .  •
 

 להלן כללים מחייבים את העירייה לנהוג בנכסיה : 

 העירייה חייבת לקבוע לאיזה מטרות ניתן לתת זכויות לשימוש במרכז .  •

 גופים רשאים לקבל זכות שימוש במבנה . העירייה תקבע איזה  •

מתן זכות לשימוש במבנה חייב שיעשה באופן פורמלי כתנאי התקשרות מעוגנים בהסכם  •
 חתום על ידי שני הצדדים . 

 כל התקשרות חייבת לקבל אישור מגורם מוסמך בעירייה . •
הלשכה  • ע"י  מאושרת  להיות  צריכה  במרכז  שימוש  זכויות  למתן  החוזים  כל  עריכת 

דעת  המ חוות  קבלת  לאחר  רק  תעשה   , בכתב  חוזית  התקשרות  כל   , בעירייה  שפטית 
 משפטית בכתב . 
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 שימוש במבנה : 

 

השנים   ,חוגים    2018ו    2017במהלך  ,פנאי  תרבות   , החינוך  בתחום  הן  רבות  פעילויות  התקיימו 
 ואחרים , פעילויות אלו נעשו ע"י  גופים אחרים תוך שימוש במבנה בתנאי שכירות . 

 בפקודת העיריות .  188ללי שימוש בנכסי העירייה מעוגנים בחוק בסעיף כ

 כעקרון יש שני סוגי שימוש בנכסים : 

 מסירה של המבנה  להפעלה /שימוש / שכירות באופן בלעדי . •
מתן שירות שימוש במבנה עירוני או בחלק ממנו במשך שעות ואו ימים מסוימים כאשר  •

 על ידי העירייה . בשאר הזמן המבנה נעשה שימוש אחר 
העירייה במהלך השנים האחרונות מפעילה את המרכז בהתאם לסוג השני של השימוש בנכס כלומר  
העירייה נתנה שירות שימוש במבנה ואו חלק ממנו בתנאי שכירות לפי שעות ואו ימים מסוימים  

 ושאר הזמן ,המרכז בשימוש הבלעדי של העירייה . 

 

 הערות הביקורת  : 

 

רשמה לטובה ממגוון הפעילויות אשר מתקיימות במרכז מחמוד דרויש ,הן בתחום  הביקורת הת
החינוך , הפנאי , חוגים ואירועים קהילתיים ואחרים , עם זאת נמצאו ליקויים חמורים אשר 

 מחייבים התערבות מידית של הנהלת העיריה ולהלן הליקויים : 

 

ובפרט במתן שימוש במבנה המרכז , נוהל  אין נוהל כתוב לגבי מתן שימוש בנכסי העירייה   .1
 , המרכזי  ובאולם  המרכז  בחדרי  שימוש  למתן  מחייבים  כללים  בתוכו  לכלול  שאמור 

 אחריות , מחירון השכרה , פיקוח , ביטוח וכו' . 
למרכז הקהילתי אולם מופעים גדול , רוב הפעילויות נערכות באולם ,מופעים וחוגים .נמצא  .2

כי תנאי השימוש באולם אינם מעוגנים בחוזה שכירות , מנהל המרכז עורך סיכום דברים 
פה על פה עם המשכירים ללא פיקוח על המחירון, מחיר ההשכרה נקבע על דעת עצמו של 

 ו התייעצות עם הנהלת העירייה.  המנהל ללא כל מעורבות וא
בהיעדר הסכם חתום לא ניתן להבטיח פיצוי במקרה של נזקים ואו בלאי שעלול להיגרם  

 כתוצאה מהשימוש במושכר..
 :  חוגים מתמשכים .3
 

במרכז  כי  מצאה  הביקורת   , פעמית  חד   , מזדמנת  פעילות  עבור  חדרים  להשכרת  מעבר 
מיים בשבוע או יותר למשך שנת לימודים  הקהילתי מתקיימות גם פעילות מתמשכת , פע

 מלאה )לאורך מרבית חודשי השנה ( . 
עסקיים   גופים  הינם  במרכז  קבועה  פעילות  המקיימים  מהגופים  יותר   או  שאחד  נמצא 
למטרת רווח ,הגופים הנ"ל מפעילים חוגי התעמלות ספורטיבית , בלט וקפואירא ליותר  

 ים בכל יום או יותר לאורך חודשי השנה .מקבוצה אחת בשני ימי בשבוע לכל גוף שעתי
עולה כי לא נחתם עם גופים  אלו כל הסכם מסודר ומחייב , מיותר לציין כי פעילות זו הינה  
בדרגת סיכון גבוה שאחד המשתתפים או יותר יפגעו כתוצאה מההתעמלות , בהיעדר הסכם 

  , העירייה עלולה  אשר יסדיר את תנאי השכירות וביטוח המשתתפים בחוגי ההתעמלות 
למצוא את עצמה כצד נתבע בסכומי עתק כצד ג אשר ניתן למנוע מקרים כאלה מלכתחילה  

 עם הסדרת תנאי השימוש באולם . 
 

מבדיקת תשלומי השכירות בגין השכרת האולם לגופים שמפעילים חוגי ההתעמלות  , עולה  
₪ שנתי , מיותר    2000כי הנ"ל משלמים לעירייה במשך שנת השכירות סכום שלא מגיע ל  

לציין כי הגופים השוכרים את האולם הינם גופים עסקיים , מטרתם רווח נטו , מנהלים  
את עסקיהם הפרטים באולם מרכז מחמוד דרויש פעמיים בשבוע על פני שנה שלמה בעלות  
כל כך סמלית , ללא השתתפות בהוצאות אחזקה האולם , ללא תשלום ארנונה , מים חשמל 

 שח בשנה . 2000בסכום של כ ניקיון וכד' 
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כל   במהלך  חוגי ההתעמלות  של  בזמן הפעילות  אחזקת האולם  הוצאות  כי  לציין  מיותר 
השנה עולה פי עשר או יותר  ממה שהם  משלמים  אם לא יותר , ואל לנו לשכוח כי מטרתם 

 של שוכרי האולם הינה מטרה רווחית נטו. 
 

את עניין השכר האולם למפעילי החוגים    הביקורת ממליצה בפני הנהלת העירייה להסדיר
וקביעת מחיר שכירות בהתאם לסוג הפעילות ולסוג הגוף השוכר את האולם , בין אם הגוף  
הינו גוף עסקי שמטרתו רווח לבים אם הגוף ששוכר את האולם הינו עמותה ללא כוונת  

 רווח . 
 
 

 גופים העושים שימוש במבנה ללא תמורה .  .4
לק מהפעילות באולם הן מופעים , ,הצגות הרצאות ,תרבות ופנאי  למרכז אולם גדול אשר ח

 הפתוחים לקהל הרחב . 

נכס  ,זאת אומרת מעמידים  עלות  לגופים שונים ללא  נמצא שהמרכז מעמיד את האולם 
וכן   התמיכות  בוועדת  דיון  מחייב  התמיכות  נושא   , תמיכה  כמו  אחרים  לגופים  עירוני 

 באישור מועצת העיר . 

 

יצה כי מתן זכויות לשימוש באולם ללא תמורה יאושרו ויטופלו על פי נוהל  הביקורת ממל
תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות .עיגון תנאי ההתקשרות בחוזה בכתב 
מהגורם   אישור  קבלת  לאחר  עירוני  בנכס  שימוש  מתן  לגבי  החוק  הוראות  על  ושמירה 

 המוסמך .. 

 
 התקשרות עם אוניברסיטת חיפה   .5

בעקבות תלונה לא כתובה בנושא התקשרות העירייה עם אוניברסיטת חיפה , הנושא נבדק 
 לעומק ולהלן הממצאים :  

העירייה התקשרה עם אוניברסיטת חיפה , החוג למודי המשך ולימודי    2014החל משנת  
קורסים   העברת  לצורך  דרויש  מחמוד  במרכז  כיתות  תשכור  שהאוניברסיטה  כך  חוץ, 

 והשתלמויות במנהל ציבורי , הנחיית קבוצות ואחרים . 

 מבדיקה עולה כי :  

 לא נחתם כל הסכם עם האוניברסיטה אשר מסדיר את תנאי שכירות הכיתות .  .1
לפי   .2 השכירות  סכומי  פירוט  קבלת  לשם  חיפה  לאוניברסיטת  פנה  העירייה  גזבר 

 מחזורים ואופן העברתם לעירייה . 
 2014ין שלושת המחזורים הראשונים במהלך השנים  תשלום דמי שכירות הכיתות בג .3

 הועברו לחשבון הבנק של העירייה .  2015 -ו
₪   ₪ הועבר ע"י    46,800סכום דמי השכירות בגין המחזור הרביעי והחמישי על סך   .4

 אוניברסיטת חיפה לעמותת ראבטת עראבה ללתקאפה . 
מחזור   .5 בגין  התשלום  כי  עולה  חיפה  אוניברסיטת  עם  ע"י    5ו  4מבדיקה  הועבר 

 אסעד טאהא האוניברסיטה לעמותת ראבטת עראבה ללתקאפה על פי סיכום של מר  
 מחמודשהיה אחראי על שיווק תוכנית הלימודים , עם מנהל מרכז מחמוד דרויש מר  

 בע"פ .  טאהא, כפי שנמסר לאוניברסיטה ע"י מר  אבו גאזי 
של עמותת ראבטת עראבה הינו אחד המייסדים    מחמוד אבו גאזימבדיקה עולה כי מר   .6

 ללתקאפה ואף ניהל את כל ענייניה של העמותה .
תוכנית   .7 עם משווק  ביחד  המרכז  מנהל  של  פנייתו  רבה את  בחומרה  רואה  הביקורת 

 הלימוד לאוניברסיטת חיפה , במטרה להעברת כספי השכירות לחשבון העמותה .  
להעברת הכספים    לכאורה עולה כי פנייתם לאוניברסיטה לשם החלפת חשבון הבנק .8

התקין   ולמינהל  העיריות  לפקודת  ,מנוגדת  חוקית  בלתי  פעולה  ,הינה  הנ"ל  לעמותה 
 .דמי השימוש בכיתות אמורות להיכנס אך ורק לחשבון הבנק של העירייה . 

ופונה  .9 בחוזה  מעוגן  בכתב  ההתקשרות  תנאי  את  להסדיר  יש  כי  ממליצה  הביקורת 
וות דעת  מהמחלקה המשפטית בעירייה   להנהלת העירייה להתערבות מידית לקבל ח

 בסוגיה הנ"ל ולפעול בהתאם .
 תגובת אוניברסיטת חיפה אגף לימודי חוץ , מצורפת כנספח בדוח הביקורת .  .10
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 ההיבט הכספי של המרכז  

 

 פעילות המרכז  

דוקומונטרים אשר הוצגו הן  .בשנים האחרונות עיריית עראבה בשיתוף עם המרכז הפיקה סרטים  1
באולום ההופעות של מרכז מחמוד דרויש  והן במקומות שונים ואף השתתפו בתחרות עולמית וזכו  

 בפרסים . 

. המרכז הקים להקה לריקודי עם ואף גם השתתפה באירועים שונים ברחבי הארץ ובעולם וגם זכו  2
 בפרסים שונים . 

הפיק מופעים והצגות אשר בצעו הופעות ברחבי הארץ  . מעבר לכך גם הוקם תאטרון אלבטוף אשר  3
. עשרות הופעות של אומנים , הצגות , סרטים , תיאטרון  4ואף גם קבלו פרסים ותמורה בעד ההצגות  

 אשר השתמשו באולם המרכז וחלקן הגדול היה בתשלום .

 .השכרת חדרי לימוד ועוד . 5

 

 

אמורות להניב כספים מצד אחד ומצד שני    מרכז מחמוד דרויש מספק לקהילה עשרות פעיליות אשר 
אם מסתכלים על כרטסת ההכנסות של המרכז ניתן לראות כי סכומים שנגבו בגין ההשכרה לחדרי  
המרכז לא תואמים את היקף הפעילות העניפה במרכז , לכאורה הדבר הצביע  על ניהול כספי לקוי  

₪   ₪6200 שזה מחולק ל  7700בסך כ הסתכמו הכנסות המרכז  2017במרכז ,ניתן לראות  כי בשנת 
ו חוגים   להפעלת  וחדרים  אולומות  השכרת  להצגות    1500  -בגין  הגדול  האולם  השכרת  בגין   ₪

 ומופעים . 

₪ בגין השכרת האולם    ₪700 שמתוך סכום זה    10820הסתכמו הכנסות המרכז ב כ    2018בשנת  
 . הגדול להופעה ושאר הכספים בגין השכרת חדרים לחוגים שונים 

 ₪ .  10560הסתכמו ההכנסות מהפעלת האולמות בסך   2019בשנת 
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   2019  -ו 2018להלן טבלה מרכז את ההכנסות וההוצאות לשנים 

 

 2018 2019 סעיף  

   

 10820 10560 תקבולים  

   

   תשלומים  

 810222 755455 משכורות ונלוות 

 84562 101600 מים וחשמל  

 122553 105074 הפעלה ואחרות הוצאות  

   

 1017337 962118 סה"כ הוצאות  

   

 1006517- 951558- גרעון  

 

 

 

 

 סכום : 

המרכז, מנהל את הפעילות  כיחידה נפרדת , עצמאית ואף ניתן לומר גם ללא התייעצות עם גורמים  
ההתקשרות עם הגופים השוכרים  אחראים בעירייה אשר לא מעורבים באופן ישיר ולא עקיף בעניין  

את האולמות הן מבחינת חוזי התקשרות והן מבחינת קביעת תנאי השכירות ואופן גביית הכספים  
  2019ו    2018ו    2017ואופן קביעת מחיר ההשכרה של האולם וחדרי הלימוד .כל ההתקשרויות בשנים  

נים וללא נוהל כתוב וללא  בוצעו ישירות עם מנהל המרכז ללא הסכמים כתובים וללא אישורים שו
 שמירה על הוראות החוק והנוהל ומנהל התקין המחייבות התקשרויות בכתב .

 

לאור הגרעון השנתי הנובע מהפעלת המרכז , הביקורת ממליצה על הפרטת  הפעלת מרכז מחמוד  
 דרויש.

לעיל    לזמן  את מנהל המרכז להשמיע את דבריו לאמור   להנהלת העירייה   וכן הביקורת ממליצה 
. 
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 להלן תגובת מנהל מרכז מחמוד דרויש : 

 מבקר פנים עיריית עראבה  

 אונ' חיפה –הנדון : התייחסות על העברת תשלום                        

 א.נ,

שכן הועבר לחשבון של עמותת ראבטת עראבה ללתקאפה ולפנון מאונ'    ראשית אני מאשר •
חיפה לפי תיאום והנחיות הנהלת מועצה מקומית עראבה כדי שהעמותה תוכל לכסות את 
יולי   )דבקה( לפסטיבל רימינה באיטליה בסוף חודש  הוצאות הנסיעה של קבוצת המחול 

2016   . 

הוקמה   • ולפנון  ללתקאפה  עראבה  ראבטת  במטרה  העמותה  המועצה  הנהלת  דרישת  לפי 
)עמותת בת   לנהל ולהפעיל אך ורק  את הפעילויות במרכז הקהילתי ע"ש מחמוד דרויש 

 למועצה(.  

של   • החתימה  מורשה  ואת  העמותה  חברי  את  בחרה  המקומית  שהמועצה  לציין  חשוב 
 העמותה . 

הנ • ובקשת  דרישת  לפי  פעמיים  הוחלפו  בעמותה  החתימה  ומרשה  שחברי  לציין  הלת  יש 
 המועצה . 

לפי הסכם עם הנהלת המועצה הוחלט להעביר תקציב מהמועצה לעמותה שבנדון ואכן לפי   •
לפי דרישה   נמוכים  בוצעו בראשית הדרך העברות של סכומים  ההתחייבות של המועצה 

 והזמנה )מסמכים שמורים בעמותה(. 

שיכולים  בהנהלת המועצה הוחלט בשלב מאוחר להפסיק את התמיכה בעמותה, זאת מתוך   •
 פנימיים של הנהלת המועצה. 

 עם הפסקת התמיכה נאלצה העמותה להתקיים בכוחות עצמה.  •

העמותה התחילה לגייס תרומות אבל לא החזיקה מעמד והפעילות הופסקה בשל קשיים   •
 בגיוס תמיכות.  

 שנים העמותה  לא פעילה ונמצאת בהקפאה.  4מזה   •

חוק העמותות, ולפי ההנחיות של הנהלת    חשוב לציין שהעמותה התנהלה באופן תקין, לפי •
 המועצה. 

לפי   • ותקציבים  תרומות  בגיוס  כתף  את  כתף  עמלו  העמותה  עם  יחד  המקומית  המועצה 
 הוראות ההנהלה ופקידים בכירים במועצה.  

באשר לפרויקט הנסיעה לחו"ל של קבוצת המחול )דבקה( הכספים נתרמו תחת פיקוח מלא   •
 ניצול התקציב מצורפים למכתב זה.  של הנהלת המועצה . מסמכים על 

ראוי לציין שיחד עם קבוצת המחול הצטרפו לנסיעה גם ראש המועצה מר עלי עאסלה וחלק   •
 מעובדי המועצה כמלווים לבני הנוער חברי קבוצת המחול .   

  6/2016ש לטובת  משרד מר טורס ) ענאן עראבי ( בחודש  35,000העמותה שלמה סכום של   •
בור הנסיעה לפסטיבל באיטליה. וגייסה תרומות אשר שולמו ישירות  )מצורף אסמכתא ( ע

 למשרד הנסיעות )ענאן עראבי(.

המרכז  • של  שונות  והוצאות  וכוריוגרף  תלבושות  עבור  תשלום  על  מסמכים  גם  מצורף 
 הקהילתי. 

, הכנתי   • דרויש  לחוגים במרכז הקהילתי ע"ש מחמוד  )שכירות(  לגבי הסכם ההתקשרות 
ו לעירייה מלפני שנה ועדיין לא קיבלתי תשובה סופית להתחיל להפעיל  הסכם והעברתי אות

אותו במרכז הקהילתי . הייתה לי ישיבה עם מר חניף לגבי העליות והסברתי לו את דעתי  
את  לחזק  גם  וצריך  ביותר  חשוב  הוא  הפדגוגי  התחום  כי   , נמוכים  הם  הסכומים  למה 

עיל את החוגים במרכז הקהילתי ולא  התרבות והאמנות בישוב ולחזק את המדריכים להפ
 במקום אחר .  



118 
 

 

 

 

 ביקורת מחלקת רווחה )תוכנית אתגרים לשם מניעת אלימות לחניכי מית"ר עראבה( 

 מבוא :

, מנהיגות  במדובר   תוכנית פעולות ספורטיביות ואתגריות שמטרתה המרכזית רכישת מיומנויות 
 ספורטיבית מאתגרת . ,העצמה וחיבור קהילתי באמצעות פעילות 

מית"ר עראבה חתום על הסכם עם עיריית עראבה בך שכל הדיווחים במסגרת פעולות משלימות של  
משרד   השתתפות  על  התקציבי  האישור  את  מקבלים  עראבה  מיתר  העיריה.  דרך  יהיו  המיתר  

 הרווחה למימון פעילויות משלימות דרך תוכניות שונות .

 

שלח למיתר עראבה אישור תקציבי על השתתפות ומימון תוכנית    משרד הרווחה  23/05/2019ביום  
אלף ₪ מתקציב פעילויות משלימות    38אתגרים לשם מניעת אלימות לחניכי מית"ר עראבה על בך  

.. 

מיתר עראבה שלח סיכום ודיווח על ביצוע התוכנית ובו מפרטים את ימי ביצוע התוכנית כולל שמות  
 וסף למטרת הפעילויות ודרך העברת התוכנית בפועל . המשתתפים זהותם ואמצעי הקשר בנ

 :  מטרת הביקורת

חבר ועדת ביקורת בקש בדיקת התוכנית לאחר שנסמר לו  על אי ביצוע התוכנית ו    2019בדצמבר  
 או אישור ודווח התוכנית לפני סיומה . 

 חבר ועדת הביקורת בקש שהעניין ייבדק ע"י הועדה באמצעות מבקר העירייה .  

 הביקורת :  מהלך 

עם מנהלת מיתר עראבה , מנהל מחלקת הרווחה בעירייה ואנשים אחרים    יצר קשר  מבקר העירייה  
 , נאסף חומר כולל על התוכנית ולהלן ממצאי הביקורת :

 ממצאים :  

על סך    2019.במאי  1 והרווחה אישר למיתר עראבה תקציב  אלך שח מתקציב    38משרד העבודה 
 . 2019תקציב הקיים לשנת פעילויות משלימות בהתאם ל

לעמותת כולנו באותו מרחב    109639הונפקה ע"י עיריית עראבה הזמנה מספר    5/10/2019.ביום  2
 לאחר הליך של קבלת הצעות מחיר . 

 .  7/10/2019. העמותה החלה להפעיל את התוכנית ביום 3

 אלף שח עבור התוכנית .   38העמותה הוציאה חשבון על סך  26/10/2019. ביום 4

 . החשבון אושר ע"י מנהלת מיתר עראבה , וגם ע"י מנהל מחלקת הרווחה בעירייה . 5

 .  2/11/2019. התוכנית המשיכה לפעול עד ליום 6

ביום  7 הרשות    5/11/2019.  דרך  הוצאות  על  דווח   , עראבה  עיריית  באמצעות  דווחה  - התוכנית 
 וצאות לתוכניות . ה

 

 מחלקת הרווחה :תגובת מנהלת מיתר עראבה ומנהל 

מנהלת מיתר עראבה ומנהל מחלקת הרווחה דוחים  את הטענה כי התוכנית לא בוצעה במלואה ו  
או דווחה למשרד הרווחה לפני סיום ביצוע התוכנית , מנהלת המיתר  צרפה סיכום ודיווח על ביצוע  

 התוכנית .)מצורף מכתב ממנהלת מיתר (  
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בי הליך  על  ומפורט  מלא  פירוט  יש  שמות  במכתב   , המפגשים  ביצוע  ,תאריך  התוכנית  צוע 
 המשתתפים כוללת מספרי הטלפון ותעודות הזהות של המשתתפים בתוכנית . 

מנהל עמותת כולנו באותו מרחב  אשר הפעילה את התוכנית שלח תמונות על ביצוע התוכנית וטופס  
 משתתפים .  35הזמנת טיול ג'יפים של  

 

 ליקויים :  

 .  2019והאישור התקציבי היה אמור לפוג בתחילת נובמבר  2019במאי . התוכנית אושרה 1

 . 2019היה עיכוב די משמעותי עד לבחירת המפעיל והנפקת הזמנת העבודה ע"י הרשות ב אוקטובר 

הביקורת רואה בחומרה רבה על תקופת ההמתנה ממאי עד לאוקטובר כדי לבחור בספק שיבצע  
חד לביצוע מלא של התוכנית כאשר הדווח על התוכנית  את התוכית ובמיוחד נשאר רק חודש א

 .5/11/2019מסתיים ב 

לפי דף הסיכום של ביצוע התוכנית ניתן לראות את הצפיפות בימי ביצוע התוכנית אשר בוודאות  
העמיס על החניכים המשתפים בתוכנית ולא ברור אם באמת התוכנית הייתה יעילה ואפקטיבית  

 צפוף . עבורם בהתאם ללוח הזמנים ה

היה ניתן לבצע את התוכנית על פני ארבעה או חמשה חודשים ולהפיק את המקסימום יעילות מאשר  
 לבצעה בחודש אחד בלבד . 

 

כשבוע לפני סיום התוכנית , החשבון    26/10/19. החשבון שיצא מהעמותה בגין התוכנית היה ב  2
על   רשום  לא   ( הרווחה  מחלקת  מנהל  וע"ד  המיתר  מנהלת  ע"י  ביצוע  אושר  אושר  מתי  החשבון 

העבודה ע"י מנהלת המיתר ו או מנהל הרווחה ( על כן לא ניתן לקבוע בוודאות כי מנהלת המיתר  
אישרה את הביצוע לפני תום ביצוע התוכנית בפועל .)הדווח למשרד הרווחה על הביצוע היה ביום  

 שלושה ימים אחרי סיום התוכנית (  5/11/2019

 ריך בזמן חתימה על אישור ביצוע כל התוכניות העתידיות .הביקורת ממליצה לרשום תא

 

 

 

 

 

 סכום :  

בכללי ועל פי הניירות והמסמכים  שהתקבלו בזמן ביצוע ביקורת התוכנית , הנהלת המיתר ומנהל  
הרווחה מאשרים את ביצוע התוכנית , צורפו לוחות זמנים ופירוט על כל מפגש ורשימת המשתתפים  

. 

 ביקורת רואה בחומרה רבה עניין האיחור והעיכוב בביצוע התוכנית . על אף האמור לעיל ה

ליד   שלו  האישור  תאריך  ירשום  העבודה  ביצוע  את  המאשר  הגוף  בפני  ממליצה  גם  הביקורת 
 החתימה שלו .

 

 . נמצא בניירות העבודה במשרדי במבקר חומר אשר שימש בביצוע עבודות הביקורת 
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 הבסיס החוקי לעבודת המבקר 
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