
הם. הנתונים על השכר בשירות הציבורי מתפרסמים: יואב אביב

השאלה עם הדוח הזה. לעתים נזעמות. גוררים גם תגובות שונות

שמבליט את שיאני השכר

מדוע אחת. משקף נאמנה את השכר האמיתי בשירות הציבורי

מדוע לא מתפרסמת טבלת נכשלי השכר... השאלות שאני שאלתי 

בואו נראה מה הם. אלה שמרוויחים הכי פחות. בשירות הציבורי

שלום למי שהיה הממונה על השכר. עושים ומה הם מקבלים

.באוצר אילן לוין

.שלום: אילן לוין

ר יצחק"ל בית החולים וולפסון ד"שלום גם למנכ: יואב אביב

.ברלוביץ

.שלום וברכה: ר יצחק ברלוביץ"ד

שווה. התמונה נראית ורודה. נתחיל איתך אילן לוין: יואב אביב

יומן- צבע הכסף 
23/12/2013

16:18:15
רשת ב

לשעבר הממונה על השכר, אילן לוין
ר יצחק"ד, ח וולפסון"ל ביה"באוצר ומנכ

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת
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.מה רע. להיות אלוף לשעבר או רופא בהווה

המגזר הציבורי הוא לא שק החבטות של החברה: אילן לוין

,אנחנו צריכים שירות ציבורי ראוי ונותן שירות ולכן. הישראלית

צריך לוודא שמשלמים באמת. צריך גם לשלם משכורות ראויות

למי שגם השכר האלטרנטיבי שלו הוא ראוי וגבוה וצריך גם

.לוודא שאנחנו מקבלים שירות ראוי לאזרח

?כל מחיר, כל מחיר: יואב אביב

השכר בשירות הציבורי צריך להיות נמוך. לא כל מחיר: אילן לוין

בסך הכל השכר. וי שמקומות שצריך עדיין לתקן. במגזר העסקי

כפועל יוצא בין היתר של יכולת, במגזר הציבורי הוא שונה מאוד

המיקוח של אותו ועד ולפעמים גם כפועל יוצא של הצורך של

זה מה שיוצר את חוסר שביעות הרצון. הממשלה לחולל שינוי

אף אחד לא. ותחושת הקיפוח בקרב החברה ואת זה צריך לתקן

70,000יגיד לך שהוא לא מפרגן לרופא מומחה משכורת של 

.ח אם הוא באמת מומחה בתחומו" ש80,000- ו 

את השם. ר ברלוביץ"בעניין הזה אני אפנה אליך ד: יואב אביב

105,000סנדרו מרוויח ' אבל פרופ. שלך לא מצאתי בטבלה לצערך

ר לוי"ד. ח"ש

100,000ר אהרונסון "ח וד" ש103,000סער ' פרופ. ח" ש104,000

?אז על מה אתם בוכים כל השנה. ח"ש
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מדובר פה באמת בפרומיל מכל הרופאים ואנחנו בוכים. שמרוויחים

שהיום השכר שמשולם בסקטור, אנחנו בוכים על כך. על הממוצע

הסקטור. אבל לא רק לרופאים בכלל, הציבורי גם לרופאים

רוב העובדים. והבריאות הוא מאוד מאוד מקופח בעניין הזה

...מקבלים הרבה פחות מהמאמצים ומההשכלה שהם 

?ח עם פערי שכר כאלה"איך מנהלים ביה, תגיד: יואב אביב

,שהבעיה שלנו היא הפערים כמובן, אני חושב: ר יצחק ברלוביץ"ד

כי אז הדברים לא מהווים את הבעיה העיקרית בתוך בית

הבעיה שלנו זה לגייס כוח אדם טוב ויעיל לתוך. החולים

ח ציבורי וממשלתי ולהתחרות בשכר שאנחנו"המערכת של ביה

,משלמים ובהטבות שאנחנו נותנים ואלה שנמצאים במשק אם זה

אם זה פרקטיקה פרטית ואם זה יזמים, בתי חולים פרטיים

כל אלה בסופו של דבר מתחרים בנו ואם אנחנו רוצים. פרטים

.אנחנו חייבים לעמוד בתחרות גם בשכר. כוח אדם איכותי

?זה מחויב המציאות אילן לוין, לוין: יואב אביב

המערכת של השכר במגזר הציבורי בסקטור הבריאות: אילן לוין

מכל מיני, מחייבת שינוי והשכר של מערכת הבריאות מורכב

יש בחלק מבתי החולים, אתן לך לדוגמה. אופנים וסוגים 

לכן השכר שאתה רואה, הממשלתיים מה שנקרא תאגידי בריאות

יכול להיות שיש לו עוד, של אותו עובד בבית חולים הממשלתי

שצריך, אני מסכים. ל קורה לפעמים במערכים אחרים"כנ. תלוש 5396801 מתוך   7עמוד  3



מקצועי ובין היתר לתגמל את אותם, לפתח מגזר ציבורי טוב

במשכורת אחת, שעובדים אך ורק בסקטור הציבורי, עובדים

.ראויה ומתגמלת בין היתר לפי הביצועים שלהם,שקופה

שהם, ר ברלוביץ"אני מצאתי כמה רופאים בכירים ד: יואב אביב

.בעיקר מהפריפריה והם מקבלים הרבה מאוד כסף

.שמי שעובד, צריך להבין. ומגיע להם כל גרוש: ר יצחק ברלוביץ"ד

אם אנחנו רוצים שתושבי הפריפריה יקבלו. לא לא בפירוש כך

שירות טוב ושירות יעיל ממומחים ברמה גבוהה ומגיע להם כמו

הדרך. אני מדבר כרגע על אלה שגרים בפריפריה. שאתה יודע

לדאוג שאותם, היחידה שישנה לבתי החולים ולקופות חולים

הרופאים יהיו בפריפריה זה לתת להם פיצוי ולו רק חלקי על

.ההפסד הכנסות שיש להם אילו הם היו עובדים במרכז הארץ

השכר במגזר הציבורי עלה באחוז ושלושת, אילן לוין: יואב אביב

זה לכאורה נראה.  אחוזים במגזר העסקי1.4רבעי ברוטו מול 

אבל זה כנראה איזשהו תיקון מצב ואני רוצה להמשיך, פנטסטי

שיש הרבה מאוד עובדים במגזר, את השאלה הזאת ולומר לך

שלא יכולים לגמור את, הציבורי שהם מקבלים השלמת הכנסה

.החודש

השלמת ההכנסה ומי שלא יכול לגמור את החודש: אילן לוין

אותם אלה שמועסקים. במגזר הציבורי זה בייחוד אלה שלא בדוח

,העובדים שהם עובדי מדינה. דרך עובדי קבלן בקניית שירותים 5396801 מתוך   7עמוד  4



יש מעריכים. משתכרים שכר סביר

.אבל הנתונים האמיתיים לא מופיעים בדוח. שצריך לטפל בהם

הנתונים האמיתיים אם נסתכל על כלל המגזר הציבורי ונחזק את

לדרוש ממנו יעילות ויעילות, המגזר הציבורי מצד אחד ומצד שני

כזאת שלא תחייב לחפש

שם באמת פערי השכר האמיתיים ואם. לאותו מגזר ציבורי... 

לוודא שיש לנו מורים, אנחנו מסתכלים לדוגמה על מערך ההוראה

ראויים שהם עובדי מדינה או עובדי שלטון מקומי ושאנחנו לא

נדרשים לכל מיני תכניות השלמה במימון של כל מיני פילנתרופים

אלא שהמורים יהיו באמת עובדי המגזר, עם כל הכבוד להם

.ל כמובן למערכים נוספים"הציבורי וכנ

הפערים האלה, ר ברלוביץ תגיד"ד. חזון אחרית הימים: יואב אביב

הם קיימים גם בתוך החברה. בעצם לא צריכים להדהים אותנו

.שלנו בכלל

.בחברה הפערים עוד יותר גדולים, להפך. נכון: ר יצחק ברלוביץ"ד

אז הסקטור הפרטי יש. כמו שהוזכר פה לגבי הסקטור הפרטי

כאלה שמקבלים השלמת הכנסה ויש אלה כמו שאנחנו יודעים

בצורה, נמצאים באלפיון העליון וזה בפירוש קיים הרבה יותר 

.בסקטור שהוא מחוץ למערכת הציבורית, הרבה יותר קיצונית

הפערים הם לא כל כך, דווקא במערכת הציבורית באופן יחסי
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מאפשרת או נותנת למעסיקים ציבוריים לשלם שכר שהוא פחות

משכר שהוא בעצם דורש השלמת הכנסה בתוך המערכות

חלקם הגדול זה אנשי מקצוע, כולם... משום שכולם , הציבוריות

שהגיע הזמן לפחות, בתחומים מאוד מאוד חיוניים ואני חושב

עבור, עבור שכר, לקבל את ההחלטה העקרונית שאיך אומרים

כולל גם אלה שמרוויחים, עבודה שווה יהיה שכר שווה וכל אלה

שכר נמוך ושנמצאים בתוך המערכת הציבורית צריכים ועובדים לא

.חשוב כרגע אם הם עובדי קבלן או עובדי קרנות מחקר

.כן: יואב אביב

שיקבלו את מה שהם ראויים להם בהתאם: ר יצחק ברלוביץ"ד

.לעבודתם ולהשקעה שהם השקיעו

יש מי שרואים במצב הזה איזה שהוא אולי, אילן לוין: יואב אביב

אבל אין שום ספק שעדיף היה לסגור את הפערים. מצב טבעי

איך. איך עושים את זה גם קובי אמסלם דיבר על זה. האלה

?אתה ישבת שם. בפועל... עושים דה 

צריך לעמדו ולא לאשר תוספות שכר למי, קודם כל: אילן לוין

שהשכר שלו במונחים יחסיים גבוה מידי ולהתמודד גם עם

לדעת לעשות את האבחנה בין מערך שצריך. השביתות והעיצומים

הדבר. לטפל בו למערך שלא ואיך עושים זאת הרצאה בפני עצמה

זה לטפל במערכת יחסי עבודה במגזר הציבורי, השני שצריך
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.לחפש מעקפים, היכולת לשפר את מערכי השכר ולא כפי שאמרתי

היא. השכר במגזר הציבורי זה גם כן יחסי עבודה במגזר הציבורי

אפרופו מערכת, דומה למעמד מתמשך לשמור על בריאות וכושר

,כל הזמן אתה צריך לוודא שאתה משפר את המערכת. הבריאות

.אבל גם מתגמל אותה בגין ביצועים, מאתגר אותה, מייעל אותה

נושא של מדידת ביצועים ושקיפות של האזרח לבצע הערכה של

ולקשור את זה למנגנוני התגמול זה, השירותים שהוא מקבל

.העתיד של השירות הציבורי

אני מודה לשניכם, ר יצחק ברלוביץ"ד, אילן לוין: יואב אביב

.תודה רבה. שהייתם איתנו

.ערב טוב. תודה רבה לך: ר יצחק ברלוביץ"ד
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