שירות חדש של הסתדרות המעו"ף  -מוקד בדיקת תלושי שכר
הסתדרות המעו"ף שמחה להודיע ,על פתיחת שירות בדיקת תלושי שכר לעובדי הרשויות המקומיות
בישראל.
להלן רשימת ההנחיות והקריטריונים לצורך קבלת השירות:
 .1השירות יינתן ללא עלות (אחת לשנה) לעובדי הרשויות המקומיות בישראל החברים בהסתדרות
החדשה.


השירות לא יינתן לעובדים המועסקים בדירוג הטכנאים ,המהנדסים ,ההנדסאים העובדים
הסוציאליים והפסיכולוגים.



השירות יינתן ללא עלות (אחת לשנה) לעובדים אשר מופרש עבורם דמי חבר להסתדרות החדשה
בשיעור של  0.95%משכרם (דמי חבר הסתדרות).
ניתן להוריד טופס הרשאה לגביית דמי חבר להסתדרות החדשה מאתר ההסתדרות בכתובת:
http://www.histadrut.org.il/index.php?page_id=34



לחילופין ,ניתן לבקש את משלוח טופס ההצטרפות להסתדרות החדשה מהמוקד הטלפוני (מענה
אנושי) שמספרו.073-2244322 :



השירות לעובדי הרשויות המקומיות שאינם חברי הסתדרות ו/או לא מופרשת עבורם הפרשה בת
 0.95%הינו בעלות של  ₪ 250לכל בדיקה.
ניתן לשלם עבור הבדיקה באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי לנציג השירות של מוקד בדיקת
תלושי שכר בטלפון073-2244322 :

 .2כל האמור באתר האינטרנט של הסתדרות המעו"ף ,בשאלונים אשר יש לצרף לתלושי השכר טרם
הבדיקה ובטופס הנחיות וקריטריונים זה בלשון זכר אף בלשון נקבה משמעותו וכל האמור בלשון
יחיד אף בלשון רבים משמעותו ,אלא אם נכתב במפורש אחרת.
 .3תוצאות בדיקת תלושי השכר יוחזרו לידי מבקש הבדיקה בתוך  21ימי עבודה (לא כולל ימי משלוח
דואר ישראל) לכתובת אשר סיפק בטופס הבקשה או בתצורה סרוקה לכתובת הדוא"ל שסיפק.
ניתן לברר את סטאטוס הבקשה לבדיקת תלושי השכר במוקד הטלפוני (מענה אנושי) שמספרו:
.073-2244322

לתשומת ליבכם – תוצאות בדיקת תלוש השכר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי של
עורך דין והן מהוות מידע כללי לעובד לשימושו וכלי עזר לאיגוד המקצועי וועד
העובדים אל מול הנהלת הרשות המקומית בעניינו של העובד .כל פעולה שנעשית ו/או
אשר תעשה ע"י העובד על סמך תוצאות הבדיקה הינם באחריותו של העובד.
 .4לצורך קבלת השירות יש לפעול כדלקמן:
 .4.1יש להוריד את טופס השאלון לבדיקת תלושי השכר מאתר האינטרנט של הסתדרות המעו"ף
בכתובתwww.hmaof.org.il:
כלל השדות בטופס הבקשה הינן שדות חובה! טופס בקשה אשר יחסרו בו פרטים ו/או מסמכים
נלווים ו/או יירשמו בו פרטים לא נכונים יידחה על הסף.
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 .4.2יש לצרף לטופס השאלון את תלושי השכר נשוא הבדיקה (בבעיה החוזרת מידי חודש בחודשו,
ניתן לשלוח רק שלושה תלושי שכר אחרונים).
 .4.3את טופס הבקשה לבדיקת תלושי השכר בצירוף המסמכים הנלווים ניתן להעביר באחד מבין
אמצעי התקשורת הבאים:
.4.3.1

באמצעות דואר אלקטרוני לכתובתsalary@s-on.co.il :

.4.3.2

באמצעות דואר ישראל לכתובת :ריב"ל  18תל אביב תד  176מיקוד 677855

 .4.4טופס הבקשה והמסמכים הנלווים אשר יענה על כל הקריטריונים המפורטים לעיל ,יועבר
לבדיקתו של נציג הסתדרות המעו"ף.
 .4.5לשאלות ובירורים נוספים יעמוד לרשותכם מוקד טלפוני (מענה אנושי) שמספרו:
 073-2244322בימים א' עד ה' בין השעות.08:00-16:00 :

אתם יותר ממוזמנים להתחיל ולהשתמש בשירותי המוקד.....
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