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  בדיקת יישום תשלום שכר לעובדים סוציאליים מתוקנניםבדיקת יישום תשלום שכר לעובדים סוציאליים מתוקנניםבדיקת יישום תשלום שכר לעובדים סוציאליים מתוקנניםבדיקת יישום תשלום שכר לעובדים סוציאליים מתוקננים: הנדון
  

 בפנימיותלבצע  ,רואי חשבון ממשרדים שוניםניתנה בימים אלו הנחיה ל ,הכספיםאגף  –משרד הרווחה מ  .א

 .הסוציאליים המועסקים אצלם ל העובדיםביקורת שכר ע

ומספקים  שרד הרווחהי מ"ע ההנחיה היתה כוללנית בלא לעשות אבחנה בין מוסדות אשר הינם מתוקצבים

לבין מוסדות  ,)ב"וכיו ןשירותי תקו, מול שירות ילד ונוערכמו מוסדות הפועלים (ונותנים שירותים למשרד 

 .י המשרד"באופן חלקי עוהינם רק נתמכים ר שא

 דומותקבלו פניות  ,ורהמחלקה למוסדות ציב הפועלים מול מוסדותגם מהטלפונים הרבים שקבלנו עולה כי   .ב

 .ל"ממשרדי רואי חשבון לבצע את הביקורת הנ

המחלקה  הפועלת מולכם של כי הפנימיה – כתובה חשוב מאד להודיע להם בתשובה, למען הסר ספק  .ג

 – דות ציבור במשרד הרווחההסיוע של המחלקה למוס .כלל לנושא זה קשורה אינה ,למוסדות ציבור

כאשר , ח לחודש לתלמיד"ש 500-ל ח"ש 150נע במהלך השנים האחרונות בין הוא  .מוגדר כתמיכה ,יהפנימל

 .פ קביעת ועדת לאור"כך גם ע – )ח"ש 2,000מעל ( ויותר 4פי  העלות הריאלית הינה

למי שיעסיק עובד סוציאלי רק וע יינתן כי הסילמוסדות ציבור התניה של המחלקה גם מעולם לא היתה 

  .הינה מיותרת ותמוהה לעריכת ביקורת בנושא זה הדרישה. אזכור כלשהו לכך אין גם בתבחינים. בתקן

 קודמתשנים מאז ביקורת  3טרם חלפו כי  )במידה ואכן כך היה אצלכם( תוכלו לטעון בפניהם, בנוסף  .ד

פ הנחית משרד האוצר לא "ולמיטב ידיעתכם ע_______________  משרד לבקשת כםשנעשתה אצל

  .שנים מהביקורת הקודמת 3בטרם חלפו  ,תיעשה ביקורת במוסד

 .לידיעתכם  .ה
  
  
  
  

  בכבוד רב

  

  אברהם פרידמן

  
  

  מידעון
 9/ ז "תשע


