מצאתם פערים בשכר הברוטו לפנסיה בין חישובי המחשבון לבין תלוש השכר שלכם?
פער בברוטו לפנסיה בין חישובי המחשבון לבין תלוש השכר ,של עד  10שקלים ,אינו פער מובהק – כנראה שאין הפרות שכר בתלוש
שלכם!

מעבר לכך ,להלן סיבות אפשריות לפערי שכר כאשר הברוטו לפנסיה בתלוש גבוה מהחישוב במחשבון:
●

תוספות חד פעמיות בתלוש (דמי הבראה ביוני ,ביגוד ביולי ,דמי אגודה מקצועית באוקטובר ,ועוד  -זאת כל עוד הללו מופיעות
תחת סעיף "תוספות" המשפיע על הפנסיה).

●

חישוב שגוי גבוה מדי של השלמה לשכר מינימום  /תוספת על פי חוק.

●

התלוש הוא לא מ( 2016-2017-המחשבון לא מחשב מלפני כן)

●

תוספת מקצועית לפי דרגת מומחיות (מתמחה ,מומחה ,מדריך)  6/8/10%בבית חולים( .זו תוספת שלא אמורים לקבל בבית
חולים כי תוספות אחרות מחליפות אותה ,אך יש בתי חולים בהם היא ניתנת בנוסף ,בטעות).

●

פסיכולוגים שהתחילו לעבוד לפני  - 1999חישוב השכר מעט שונה ,למשל קיימת תוספת  ,99וחישוב תוספת הבוררות שונה.

●

תוספת מקצועית של  ,3.5%שלא קיימת עוד.

●

התוספת האחוזית (כלומר המקצועית ,לפי דרגת מומחיות  )6/8/10% -מחושבת בטעות לא רק על שכר היסוד והוותק ,אלא
גם על גמולי ההשתלמות והניהול ,וכך היא גדלה מעט וגם תורמת לגידול קטן של כל התוספות האחוזיות האחרות
המחושבות גם עליה ( ,2001בוררות וכו').

●

פסיכולוגים המקבלים מלגה ממשרד הקליטה.

●

תוספות לאזורי עדיפות לאומית.

סיבות אפשריות לפערי שכר כאשר הברוטו לפנסיה בתלוש נמוך מהחישוב במחשבון:
●

שינויים חד פעמיים בתלוש (למשל היעדרות של מספר שעות חד פעמית)

●

"ההפרה של סטיב"  -תוספת הפסיכולוגים לא הוכנסה לחישוב הסכום שעליו מתבססות התוספות האחוזיות ,ולכן כל
התוספות שבאות אחריה מבחינה כרונולוגית (בוררות )2009,2011 ,נמוכות יותר.

●

לא מקבלים תוספת מסוימת שאמורים לקבל (מקצועית ,בוררות 2001 ,וכו').

פערים פנימיים בין התוספות האחוזיות ( ,2001בוררות 2016 ,2011 ,2009 ,אחוזית) במחשבון לעומת התלוש ,כאשר התוצאה
הסופית של הברוטו לפנסיה דומה  -יכולים להעיד על חישוב התוספות בסדר כרונולוגי (כלומר על פי רצף השנים בהן הן ניתנו) לעומת
סדר הפוך או כל סדר אחר ,ואינם נחשבים הפרת שכר.

זקוקים להסברים נוספים על הפערים? מצאתם הפרת שכר?
פנו אלינו ב"תנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית"info@publicpsychisrael.org :

