
 
 

 לכבוד 

 המדריכים הפדגוגיים

 והמורים המאמנים

 

 

 טע"ים מאמנים תשרתשלום למוהנדון: 

 
 

 ווח לתשלום שכר מורים מאמנים:ילהלן נוהלי הד

 

 :התשלום למורים המאמנים מתבצע פעמיים בשנה .1

)במידה ומורה מאמן לא מסר למדריך טפסים נדרשים או מדריך לא יגיש בסיום בסמסטר א' 

עבור סמסטר א' יהיה רק בסיום  דו"ח עבור מורים מאמנים בסיום סמסטר א'(, התשלום 

 סמסטר ב' ולא לפי הגשת הטפסים! שימו לב!

 

   :ובסיום סמסטר ב' 

 

 שנמסרו על ידו. המורה המאמן יקבל תלוש משכורת והסכום יועבר לבנק לפי הפרטים .2

 

 ברוטו לחודש עבור הדרכה של סטודנט אחד.₪  80השכר למורה מאמן הוא  .3

  סך כל השכר למורה מאמן מחושב כדלקמן:

 .לסטודנט₪  X 80מס' חודשי ההדרכה   Xמס' הסטודנטים 

 ברוטו.₪  640 ₪ =  80חודשים  X 4סטודנטים  2לדוגמא: 

 

משכרו ) או ניכוי חלקי בלבד(, ידאג להמציא אישור מורה מאמן המבקש שלא ינכו מס הכנסה  .4

 מתאים

באם לא ימצא האישור ינוכו .  ( 2019לגשת למס הכנסה החל מחודש ינואר ) ממס הכנסה

 . מהסכום %48

 אישורים לרשויות המס.  רצ"ב

 יש למסור למורה המאמן טופס כזה ולציין באישור את הסכום אותו עתיד המורה המאמן לקבל. 

ך אישור הטופס ותלוש המשכורת של המורה ממשרד החינוך יוכל המורה המאמן לקבל על סמ

 את הפטור ממס )מלא או חלקי(. 

 2019לשנת המס  יש להמציא אישור שנתי

 

 :המדריך הפדגוגי יגיש

 טופס פרטים אישיים של המורים המאמנים. .א

 101טופס  .ב

)יש לציין מספר סטודנטים  "געדו"ח אימונים לכל סמסטר בשנה"ל תש –טופס ריכוז  .ג

 (.Vבחודש ולא 

         טפסי פטור ממס. .ד

 

 ,08-6402703נילי לביא טלפון: בהבהרות יפנה אל גב'  ןהמעוניימדריך פדגוגי  .5

 ובמועד לכל מורה מאמן. מדויקקפדה על נהלי הדו"ח תבטיח תשלום ה            

 אנא הקפידו לציין את שם המדריך הפדגוגי.

 סמסטר א' עבור  1/2/2019מ:   הנכם מתבקשים להעביר את כל החומר לא יאוחר  

 .עבור סמסטר ב' 30/6/2019 ועד:                

 

 ,    ב ב ר כ ה

 לי לביא  ני                                                                                                                          



 
 

 

 

 המדריכים הפדגוגיים אל:

 מורים מאמנים 

 

 

 

 

 התנאי לקבל זכאות לקורס במכללה   הנדון:

 

 

אנו מבקשים בזאת להביא לתשומת לבכם כי קיימת אפשרות לקבל קורס במכללה או במחלקת 

 השתלמויות.

 

 הלימודים.על מנת לקבל את הזכאות לקורס, יש למלא את הטופס ולהחתימו בתחילת שנת 

 

לידיעתכם, המורשים לחתום ולאשר את פרטי המורה המאמן ו/או קבלת הזכאות לקורס, הם אך ורק 

 המדריכים הפדגוגיים או מרכזי מסלול.

 

 

 

 

 בברכה,          

 

נילי לביא          

      


