
 
  
 

 

                                         www.achva.ac.il, 7980400המכללה האקדמית אחוה , ד.נ. שקמים    מחלקת 

 משאבי                                  08-8588082, פקס: 08-8588119: ןטלפו    אנוש

 

 

 2017 בראוקטו
 

 חוזר מורה מלווה
 נוהל דיווח שכר - תשע"ט

 
 

ה,/יקרמלווה   

 
 .לשמור חוזר זהלקרוא ומומלץ  ח,להלן תנאי התשלום לשנת הלימודים תשע"

  כולל הבראהלסטודנט,  לשנה ברוטו ₪ 1000השכר עבור ליווי של סטודנט אחד הינו. 

 סטודנטים בשנה.  ניש לכל היותר לוותמורה יכול/ה ל 
 "10.8.2019בתאריך   בתשלום אחדמתקבל  טהשכר לשנה"ל תשע.  

 
 והעברתם  כראוימותנה במילוי הטפסים  ליוויהתשלום עבור ה

 .1.2.2019-העד לתאריך מורן אוקון ל
 בקורס יופסקו במידה והטפסים לא יגיעו עד לתאריך זה. לימודיך –לתשומת לבך 

 

  תיאום מס הכנסה:הנחיות ל

ניתן לבצע תיאום מס באתר האינטרנט של מס  ,לקבלת פטור מניכוי זה )מלא או חלקי( ,%74ניכוי המס במקור הוא 

 https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideHakalot.aspx הכנסה בכתובת:

ה להשתכר /אמורלגשת למשרד מס הכנסה הקרוב למקום מגוריך ולבקש תיאום מס עבור הסך שהנך לחילופין ניתן 

  .2019 בשנת המס יםעבור אימון תלמיד

 .951-513-456 – )ע"ר( עמותת מכללת אחוהיש לציין במס הכנסה כי מספר תיק הניכויים שלנו הוא: 

 .משכורת/שכר עבודהלניכוי מתשלום דא כי האישור שניתן במס הכנסה הינו ויש לו

 יש לצרף לטפסים.הכנסה המס מאישור האת 

 , 08-8588119: לעידית ויינשטיין בטלפקסניתן לפנות  בנושא הנחיות לתיאום מס,בדבר ברורים 
 edith_v@achva.ac.ilאו במייל: 

 
 

 , 08-8588140, בפקס: 08-8588087בטל':  מורן אוקוןאל ניתן לפנות  לכל בירור נוסף

 Moran_o@achva.ac.il במייל: או 

   

 
 

 כת שנת לימודים פורה,בבר
 
 

https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideHakalot.aspx


 
  
 

 

                                         www.achva.ac.il, 7980400המכללה האקדמית אחוה , ד.נ. שקמים    מחלקת 

 משאבי                                  08-8588082, פקס: 08-8588119: ןטלפו    אנוש

 

 

 עידית ויינשטיין      מורן אוקון                                          
                                     
 רכזת משאבי אנוש  רכזת סטאז'                                                 

 

 

 

 

 
 אבי אנושמחלקת מש

 ________________שנת המס 
 פרטים אישיים .א

 9מס' זהות )
 ספרות(

 תאריך עליה תאריך לידה שם פרטי שם משפחה

     כתובת פרטית

 טלפון מיקוד ישוב מס' בית רחוב / שכונה
    
 :פרטי בן זוג 

 
 

שם בן הזוג _________________   תאריך לידה _______________  מספר תעודת 
 זהות_______________

 
 מין

 
 □זכר    
 □נקבה 

מצב 
 משפחתי

 
 □רווק/ה     
 □נשוי/אה   

 □גרוש/ה     
 □אלמן /ה   

 תושב ישראל
 

 □כן  
 □לא 

מס' ילדים 
שבשנת המס טרם 

 18מלאו להם 
 
 
 

__________ 

מס' ילדים שבשנת 
המס טרם מלאו להם 

, הנמצאים אצל 18
אלמן/ה, גרוש/ה, 

 רווק/ה
 

_________ 

תאריך תחילת 
העבודה אצל 

 המעביד
 
 
 

___________ 

 
 אני מקבל/ת:

 
 □    משכורת חודש      
 □      משכורת נוספת   

 □אין לי הכנסה אחרת החייבת במס          □          יש                 □     משכורת חלקית     
 □אין לי הכנסה אחרת החייבת במס                   □ יש      □             ודה              שכר עב

 □אין לי הכנסה אחרת החייבת במס        □            יש      □               צבה                    ק

 הצהרה .ב

יש למלא את הטופס 
בכתב ברור ולסמן את 

 הפרטים המתאימים
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 כי הפרטים שמסרתי בטופס זה הינם מלאים ונכונים. /האני מצהיר

 הינה עבירה על פקודת מס הכנסה.ידוע לי שהשמטה או מסירת פרטים לא נכונים 
 אני מתחייב/ת להודיע למעביד על כל שינוי שיחול בפרטי האישיים תוך שבוע ימים מתאריך השינוי.

 
_________                                                                                                  _________________________ 

                       חתימת העובד/ת                                         תאריך                                                                           
 פרטי המעביד  )למילוי ע"י המעביד( .ג

 
 שם
 

 המכללה האקדמית אחוה

 כתובת
 
 7980400ד.נ. שקמים 

 מס' טלפון
 

08-8588119 

 מס' תיק ניכויים
 

951513456 
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 פרטי חשבון בנק

 מלווהמורה 

 

 ________________: ת.ז.  : ______________ המאמנ/תשם המורה 

 נא לצרף צילום ת.ז.*

 

 

 מס' הסניף:______________ שם הבנק: _________________

 מס' חשבון:______________ :_______________סניףכתובת ה

 

 תאריך:_______________          חתימה:_________________

 

 

 : _________________________)חובה למלא( שם המדריך/ה הפדגוגי/ת

 ___________________________הסטודנט/ית: שם 

 ___________________________סטודנט/ית: שם ה

 

 

 יש למלא את כל הפרטים לעיל.

 טופס שימולא באופן חלקי לא יועבר לתשלום שכר. 
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 מלווהמורה שאלון 

 

 פרטי המורה:

 ___________________: שם משפחה

 _____________________: שם פרטי

 ________________________: מס' ת.ז. מלא )כולל ספרת בקורת(

 _______________: תאריך לידה

   זכר  /  נקבה  )נא להקיף בעיגול(: מין

 רווק/ה / נשוי/אה / גרוש/ה / אלמן/ה  )נא להקיף בעיגול(:מצב משפחתי 

 _________________________________________________________ :כתובת מלאה

                       _________________________________________________________ 

 _____________________:  מס' טלפון )בבית(

 _________________: (ניידמס' טלפון )

 _________________________________________________ (:emailדוא"ל )

 שם בן הזוג ____________ ת.ז בן זוג ____________ תאריך לידה ______________לנשואים: 

 

 

 :ות/יםפרטי הסטודנט

 מס' ת.ז. __________________________פרטי ומשפחה____________________   שם .1

 מס' ת.ז. __________________________  שם פרטי ומשפחה____________________ .2

 מס' ת.ז. __________________________   פרטי ומשפחה___________________ שם  .3

 
 

 


